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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 

 
Στο Ε.Β.Ε. Πειραιώς - Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται: 
 Στα τηλέφωνα:            +30 210 41.77.241-5, +30 210 42.23.364. 
 Στην ιστοσελίδα μας: http://www.pcci.gr/evep/articles/category.jsp?context=102&categoryid=3604 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Α.Π.: 2810 (25-08-2017) 
Κατάλογος οικονομικών και επιχειρηματικών φορέων του Νεπάλ που είναι στη διάθεση αντίστοιχων 
ελληνικών φορέων και εξαγωγέων για ανάπτυξη διμερούς επιχειρηματικής ή και θεσμικής συνεργασίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημειώνεται ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για 
την ορθότητα των στοιχείων των δημοσιευμένων επιχειρηματικών συνεργασιών, για τις οποίες είναι 
υπεύθυνοι οι οίκοι του εξωτερικού και τα κατά τόπους εμπορικά τμήματα των πρεσβειών που 
αποστέλλουν στο Ε.Β.Ε.Π. τα στοιχεία των επιχειρήσεων. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Πειραιάς, 07 Σεπτεμβρίου 2017 

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Πληροφορίες: Κ. Χατζηϊωάννου   

Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5   

Φαξ: 210 41.78.680 

E-mail: commerce@pcci.gr 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evep/articles/category.jsp?context=102&categoryid=3604
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2810_2017_F25756.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2810_2017_F25756.pdf
mailto:commerce@pcci.gr
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Ε.Υ. 

 
Στο ΕΒΕΠ – Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-42.23.364. 
 
Α.Π.: 2649 (01-08-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο μηνός Ιουλίου 2017, επισκόπησης οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών 
σχέσεων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 2655 (01-08-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο μηνός Ιουλίου 2017, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας καθώς 
και τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα τον Μάρτιο του 2018, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 2659 (02-08-2017) 
Ενημερωτικό οικονομικό και επιχειρηματικό δελτίο Πολωνίας, αρ. 12 ( περίοδος 01/07/2017 – 31/07/2017 ), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βαρσοβίας. 
 
Α.Π.: 2669 (03-08-2017) 
Ενημερωτικό σημείωμα οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου, τεύχος 7 ( Ιούλιος 2017 ), από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο. 
 
Α.Π.: 2730(10-08-2017) 
Ετήσια έκθεση για την οικονομία της Γαλλίας και τις διμερείς οικονομικές σχέσεις για το έτος 2016, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι. 
 
Α.Π.: 2821 (28-08-2017) 
Ενημερωτικό σημείωμα όσον αφορά τον εκτελωνισμό φορτίων ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στην 
Ιαπωνία μετά την 1η Νοεμβρίου 2017, απαιτείται να συνοδεύονται από νέο υγειονομικό  πιστοποιητικό, από το  
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο. 
 
Α.Π.: 2856(31-08-2017) 
Ενημερωτικό σημείωμα διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας – Γαλλίας κατά το α΄ εξάμηνο 2017, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι. 
 
Α.Π.: 2876 (31-08-2017) 
Ενημερωτικό οικονομικό και επιχειρηματικό δελτίο Πολωνίας, αρ. 13 ( περίοδος 01/08/2017 – 31/08/2017 ), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βαρσοβίας. 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2649_2017_F22257.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2649_2017_F22257.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2655_2017_F22306.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2655_2017_F22306.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2659_2017_F22378.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2659_2017_F22378.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2669_2017_F18612.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2669_2017_F18612.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2730_2017_F6030.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2730_2017_F6030.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2821_2017_F25924.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2821_2017_F25924.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2856_2017_F8375.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2856_2017_F8375.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2876_2017_F8614.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2876_2017_F8614.pdf
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
Α.Π.: 2628 (31-07-2017) 
Διεθνής Έκθεση για ιδέες, εφευρέσεις και νέα προϊόντα   « iENA 2017 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Νυρεμβέργη - Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 02 – 05 Νοεμβρίου 2017 
Πληροφορίες   : Κα Σωτηρία Θεοφανίδου 
Τηλέφωνα   : 210 64.19.021, 210 64.19.000  
E–mail    : s.theofanidou@ahk.com.gr 
Web-site   : www.iena.de , www.german-fairs.gr/alles-ektheseis/iena/ 
 
Α.Π.: 2726 (10-08-2017) 
Εκδήλωση – έκθεση για την Ελλάδα προϊόντων και υπηρεσιών 
( σε επίπεδο πολιτισμού και τουρισμού ) - « Cosy Greek Day » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Rue de Namur, 1000 Bruxelles  
Περίοδος Διεξαγωγής : 30  Σεπτεμβρίου 2017 
Πληροφορίες   : Kα Katia Jacques-Serres ( Υπεύθυνη από το Δήμο Βρυξελλών ) 
E–mail    :katia@enterprendrebrycity.be 
 

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τη Δευτέρα 

4 Σεπτεμβρίου 2017, με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού στον Δήμο Βρυξελλών, 

αναφέροντας τα στοιχεία του Επιμελητηρίου ή της επιχείρησης ( ατομική συμμετοχή ): 

Asbi “Rue de Namur – Naamsestraat” 

Rue du Congres no 5. 1000 Bruxelles 

ING BE31 3631 6193 3355 

Communication: Cosy Greek Day Du 30/09/2017 

 
Α.Π.: 2806(24-08-2017) 
« 5η Πανελλήνια Γενική έκθεση Άρτας 2017 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας « Κων/νος Βάγιας » 
Περίοδος Διεξαγωγής : 27 Σεπτεμβρίου  – 03 Οκτωβρίου 2017 
Πληροφορίες   : Κα Πανούλα Φωτεινή  
Τηλέφωνα   : 26810 27087 
Κινητό                                            : 6974 871068 
E–mail    : adaeota@hotmail.gr 
Web-site   : www.arta.gr 
 
 
Α.Π.: 2809(25-08-2017) 
« KavalaExpo 2017 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Κέντρο « Απόστολος Μαρδύρης » - Καβάλα 
Περίοδος Διεξαγωγής : 06 -  11 Οκτωβρίου 2017 
Πληροφορίες   : Κα Σούζη Μαυρομμάτη  
E–mail    : info@chamberofkavala.gr 
Web-site   : www.kavalaexpo.gr 
 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2628_2017_F28561.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2628_2017_F28561.pdf
http://exports.ebeh.gr/home/ektheseis/33-eksoterikou/allo/27-ekthesisi-ilektrikwn-verolino
mailto:s.theofanidou@ahk.com.gr
http://www.iena.de/
http://www.german-fairs.gr/alles-ektheseis/iena/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2726_2017_F15177.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2726_2017_F15177.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2806_2017_F26066.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2806_2017_F26066.pdf
mailto:adaeota@hotmail.gr
http://www.arta.gr/
mailto:info@chamberofkavala.gr
http://www.kavalaexpo.gr/
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Α.Π.: 2820 (28-08-2017) 
2η  Αναπτυξιακή  έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 
Τόπος Διεξαγωγής  : Λιμάνι Μεσολογγίου - Μεσολόγγι 
Περίοδος Διεξαγωγής : 22 –25 Σεπτεμβρίου 2017 
Πληροφορίες   : Κα Πέπη Κωνσταντακοπούλου 
Τηλέφωνα   : 26310 25561, 6906667800 
E–mail    : expomes2017@gmail.com 
 
Α.Π.: 2833 (29-08-2016) 
2η Διεθνής έκθεση για την αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτισμού  
2η Διεθνής έκθεση « Elec.Tec 2018 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο – M.E.C. – Παιανία, Αττικής 
Περίοδος Διεξαγωγής : 23 – 26  Φεβρουαρίου 2018     
Τηλέφωνα   : 210 68.00.470 
Web-site   : www.elec-tec.gr 
 
Α.Π.: 2888 (01-09-2017)  

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του, ότι θα διεξαχθεί στις 
15 Σεπτεμβρίου 2017 στη Τυφλίδα ( Γεωργίας ), διεθνές επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώνει η 
Ένωση Επιχειρηματιών Γυναικών Γεωργίας, υπό τον τίτλο  « ΧΧΙ Century Challenges in Business ». 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2820_2017_F31510.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2820_2017_F31510.pdf
mailto:expomes2017@gmail.com
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2833_2017_F32444.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2833_2017_F32444.pdf
http://www.elec-tec.gr/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2888_2017_F7640.pdf
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
Στο ΕΒΕΠ – Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-42.23.364. 
 
Α.Π.: 2684 (04-08-2017) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/1397, της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 2686 (04-08-2017) 
Ενημερωτικό έγγραφο από τη Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων στις 
επιχειρήσεις. 
 
Α.Π.: 2720 (10-08-2017) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/1416, της Επιτροπής της ΕΕ, για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά 
με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Ρουμανία. 
 
Α.Π.: 2721 (10-08-2017) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/1415, της Επιτροπής της ΕΕ, για την τροποποίηση του παραρτήματος της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη.  
 
Α.Π.: 2722 (10-08-2017) 
Εκτελεστικός κανονισμός 2017/1414, της Επιτροπής της ΕΕ, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τις καταχωρήσεις για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε στον κατάλογο 
τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από όπου επιτρέπεται να εισαχθούν ή να διαμετακομιστούν 
μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των 
πτηνών. 
 
Α.Π.:2763 (17-08-2017) 
Εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. – Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήματα Α΄ και Δ΄, 
κοινοποίηση στις τελωνειακές αρχές και στους οικονομικούς φορείς τη νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού 
Τελωνειακού Κώδικα ( Καν. 952/2013 ) παραθέτοντας της αλλαγές που επιφέρει στις τελωνειακές 
διαδικασίες από 01.05.2016 ημερομηνία που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή. 
 
Α.Π.: 2764 (17-08-2017) 
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/44 ( ανεπίσημη κωδικοποίηση του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα προς 
διευκόλυνσή σας  ), σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011. 
 
Α.Π.: 2766 (18-08-2017) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/1481, της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος της 
εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την 
αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη. 
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Α.Π.: 2767 (18-08-2017) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/1461, της Επιτροπής της Ε.Ε, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της 
απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών από τις οποίες 
επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, 
ουροδόχων κύστεων και εντέρων. 
 
Α.Π.: 2768 (18-08-2017) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/1460, της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 
(ΕΕ) 2016/2008 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα 
κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 2769 (18-08-2017) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/1437, της Επιτροπής της Ε.Ε., για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την 
αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Τσεχική Δημοκρατία. 
Η Τσεχική Δημοκρατία διασφαλίζει ότι η μολυσμένη περιοχή που οριοθετείται σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
οδηγίας 2002/60/ΕΚ περιλαμβάνει τουλάχιστον τις περιοχές που αναφέρονται ως μολυσμένες περιοχές στο 
παράρτημα της παρούσας απόφασης η οποία εφαρμόζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. 
 
Α.Π.: 2773(21-08-2017) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/1484, της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.:2804(24-08-2017) 
Εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. – Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών 
Καθεστώτων και Απαλλαγών τμήμα Δ΄, όσον αφορά την απλούστευση στη διαδικασία δειγματοληψίας κατά 
την εξαγωγή/επανεξαγωγή όμοιων εμπορευμάτων στα πλαίσια των Ειδικών Καθεστώτων με σκοπό την 
τελειοποίηση. 
 
Α.Π.: 2848 (29-08-2017) 
Τροποποίηση της απόφασης ΕΟΦ αριθμ. 64416/14.07.2017 περί προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων 
εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης ως προς τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο 
συνημμένο πίνακα 1.  
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται άμεσα και κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται  κάθε 
αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.  
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