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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 
 
 
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. 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 
Α.Π.: 3194 (02-09-2016) 
Εταιρεία  : China Tian Ying Inc.     
Διεύθυνση  : Floor 10, Build 2, Xinglian Tech Buildiing, No 1535 
                                               Hongmei Rd, Xuhui District, Shangai 
Τηλέφωνο  : +86 21 3119 6868 
Φαξ                                    : +86 21 3119 6898 
Κινητό  : +86  185 1605 7789 
Skype                                :  nadageyong 
E-mail   : Yangl@ctyi.com.cn 
Web-site                          : http://www.ctyi.net 
Ενδιαφέρον                : Κινεζική  εταιρεία  ενδιαφέρεται  να επενδύσει με ελληνικές εταιρείες αποβλήτων,  στο  
                                               τομέα διαχείρισης των αποβλήτων και αξιοποίησης τους  για παραγωγή ενέργειας. 
 
 
Α.Π.: 3433 (22-09-2016) 
Εταιρεία  : Pearlbags  
Υπεύθυνος                     : Asil Isper (Export Manager)    
Τηλέφωνο  : +90 533 432 77 57 
Skype                                :  flicka34 
E-mail   : info@pearlbags.net 
Web-site                          : www.pearlbags.net 
Ενδιαφέρον                : Τουρκική    εταιρεία    που     κατασκευάζει     χάρτινες     σακούλες,     χάρτινα     κουτιά,                                                  
                                               ενδιαφέρεται    να    συνεργαστεί    για  τη  διάθεση  τους με  Έλληνες    εισαγωγείς   και  
                                               εμπόρους αντίστοιχων προϊόντων. 
 
 
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 Οκτωβρίου 2016 
ΤΜΗΜΑ  : Εμπορίου   
Πληροφορίες : Κ. Χατζηϊωάννου    
Τηλέφωνο : +30 210 41.77.241-5 Προς:  Επιχειρήσεις – Μέλη  
Fax  : +30 210 41.78.680 
E-mail : commerce@pcci.gr  
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Ε.Υ. 
 
 
Α.Π.: 3183 (02-09-2016) 
Ενημερωτικό δελτίο για τη συμφωνία Flegt Vpa μεταξύ Ινδονησίας – ΕΕ για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 
της ΕΕ για την επιβολή της δασικής Νομοθεσίας, Διακυβέρνησης και Εμπορίου και της εθελοντικής συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης, όσον αφορά την παράνομη υλοτομία και την εισαγωγή παράνομης ξυλείας στην αγορά της 
ΕΕ, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ινδονησιακής Πρεσβείας στην Αθήνα. 
 
Α.Π.: 3191 (02-09-2016) 
Ενημερωτικό δελτίο μηνός Αυγούστου 2016 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας, 
καθώς και τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα τον Μάρτιο του 2017, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.:3192 (02-09-2016) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Πορτογαλίας Ιουλίου – Αυγούστου 2016, από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Λισσαβώνα. 
 
Α.Π.: 3209 (02-09-2016) 
Ενημερωτικό δελτίο επισκόπησης οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων, Αυγούστου 2016, 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 3328 (14-09-2016) 
Κλαδική μελέτη όσον αφορά την αγορά φρούτων και λαχανικών στη Ρουμανία ( Σεπτέμβριος 2016 ), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.:3357 (15-09-2016) 
Ενημερωτικό οικονομικό και επιχειρηματικό δελτίο Πολωνίας, αρ.17 (περίοδος 01/09/2016 – 15/09/2016 ), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βαρσοβίας. 
 
Α.Π.: 3479 (27-09-2016) 
Ενημερωτικό δελτίο για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διμερείς οικονομικές και 
εμπορικές σχέσεις, Αυγούστου 2016, από το γραφείο Ο.Ε.Υ. Σόφιας. 
 
Α.Π.: 3521 (29-09-2016) 
Ετήσια έκθεση  2015 για την οικονομία της Νοτίου Κορέας και αναπτύξεως των οικονομικών και εμπορικών 
σχέσεων Ελλάδος – Νοτίου Κορέας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σεούλ. 
 
Α.Π.: 3527 (29-09-2016) 
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πορεία των εξαγωγών ελληνικού οίνου στην Ιαπωνία κατά το 
επτάμηνο 2016, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο. 
 
Α.Π.: 3528 (29-09-2016) 
Επικαιροποιημένος επιχειρηματικός οδηγός 2016 για τη Νότια Κορέα, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Σεούλ. 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
 
 
Α.Π.: 3214 (05-09-2016) 
8o Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας 
Τόπος Διεξαγωγής  : Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας – Ν. Φάληρο 
Περίοδος Διεξαγωγής : 02 – 04  Δεκεμβρίου 2016 
Πληροφορίες   : Κα Ειρήνη Ψαχούλια, Κα Χριστίνα Καραγιάννη 
Τηλέφωνα   : 2103610265, 2103622205 
Κινητό                                            :  697 430 5957, 698 131 3209 
Φαξ                  : 210 3610265 
E–mail    : info@edpa.gr 
Web-site   : www.greekhoneyfestival.gr 
 
Α.Π.: 3228 (06-09-2015) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του, ότι θα διεξαχθεί στις 22 
Νοεμβρίου 2016 στο Βερολίνο (Γερμανία), το διεθνές συνέδριο hub conference  στα πλαίσια της έκθεσης « Ifa 
2016 » . 
Το συνέδριο αυτό φέρνει τις διάφορες τάσεις, την έξυπνη τεχνολογία και τους εμπνευστές της στο Βερολίνο . 
Διεθνείς παίκτες και Start-ups, CEOs και CIOs, επιστήμη και πολιτική παρουσιάζουν το ψηφιακό μέλλον. 
 
Α.Π.: 3261 (08-09-2016) 
« Expo Café » - Peru 2016 
Τόπος Διεξαγωγής  : Parque de la Exposicion,  Lima - Peru 
Περίοδος Διεξαγωγής : 21-23   Οκτωβρίου 2016 
Τηλέφωνα   : +511 717 3950, +511 717 3960 
E–mail    : comercial@expocafeperu.com.pe, informes@expocafeperu.com.pe 
                                                              azuloeta@expocafeperu.com.pe, glam@agc.pe, glam@expocafeperu.com.pe  
Web-site   : www.expocafeperu.com.pe 
 
Α.Π.: 3262 (08-09-2016) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του, σχετικά με την επιχειρηματική 
αποστολή Νανοτεχνολογίας που διοργανώνεται στο Τόκυο στις 13 – 17 Φεβρουαρίου 2017 και απευθύνεται 
σε εταιρείες ή clusters νανοτεχνολογίας που θέλουν να συναντήσουν ιαπωνικές εταιρείες και να μετάσχουν 
εξατομικευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις ( Πληροφορίες : http://www.eu-japan.eu/events/nanotech-
cluster-sme-mission   
  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2016. 
 
Α.Π.: 3266 (08-09-2016) 
Διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών 
« 4η Food Expo » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Athens Metropolitan Expo – Διεθνές Αεροδρόμιο  
                                                              « Ελευθ. Βενιζέλος » - Αθήνα 
Περίοδος Διεξαγωγής : 18 – 20 Μαρτίου 2017 
Πληροφορίες   : Κα Σταυρουλάκη Βασιλική( τηλ.: 2132065770 ),  
                                                              Κος Αντωνόπουλος Αθανάσιος ( τηλ. : 2132065771 ), 
                                                              Κα Μπιτακλή Ελένη ( τηλ. : 2132065772 )  
Φαξ    : 2132065020 
E–mail    : vstavroulaki@patt.gov.gr, thanos.antonopoulos@patt.gov.gr, 
                                                              eleni.mpitakli@patt.gov.gr 
 
Προθεσμία υποβολής συμμετοχής μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2016 στην Δ/νση Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Πολιτικής στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : agrotiki1@patt.gov.gr   
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Α.Π.: 3294 (12-09-2016) 
Διεθνής έκθεση Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συσκευών 
« IFA  2017 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Βερολίνο - Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 01– 06 Σεπτεμβρίου 2017 
Πληροφορίες   : Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : 210 6419037, 2310 32 77 33  
Fax    : +30 210 6445175 
E-mail    : v.papadaki@mail.ahk-germany.de   
Website   : www.ifa-berlin.de 
Προθεσμία υποβολής συμμετοχής μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2016. 
 
Α.Π.: 3313 (13-09-2016) 
7η Διεθνής έκθεση για την Χημική Βιομηχανία 
« 7th International Chemical Industry Group Exhibition Chem Show Eurasia 2016 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Istanbul Expo Center, Κωνσταντινούπολη - Τουρκία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 10 – 12 Νοεμβρίου 2016 
Πληροφορίες   : Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο  
Τηλέφωνα   : 211700264-7 
Φαξ    : 2110127466 
E–mail    : info@etee.gr, fairs@etee.gr 
Web-site   : http://www.chemshoweurasia.com/ 
 
Α.Π.: 3349 (15-09-2016) 
10η  Διεθνής έκθεση Μεταφορών και Logistics 
« Logitrans  2016 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Κωνσταντινούπολη - Τουρκία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 16 – 18 Νοεμβρίου 2016 
Πληροφορίες   : Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο  
Τηλέφωνα   : 210 6419037, 2310 32 77 33  
Fax    : 210 6445175 
E-mail    : v.papadaki@mail.ahk-germany.de   
Website   : www.logitrans.com.tr 
 
Α.Π.: 3373 (16-09-2016) 
9η Διεθνής έκθεση για  προϊόντα – πρώτες ύλες – μηχανήματα από ελαστικά και καουτσούκ 
9th Istanbul Rubber Industry Fair – « Rubber 2016 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Tuyap Istanbul Fair and Congress Center, Κωνσταντινούπολη - Τουρκία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 24 – 27 Νοεμβρίου 2016 
Πληροφορίες   : Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο  
Τηλέφωνα   : 211700264-7 
Φαξ    : 2110127466 
E–mail    : info@etee.gr, fairs@etee.gr 
Web-site                 :http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/rubber-2016-istanbul-9th-rubber-    
                                                             industry-fair#scope-of-the-fair 
 
Α.Π.: 3384 (19-09-2016) 
Έκθεση για  το περιβάλλον – υποδομές ( γήπεδα – απορριμματοφόρα – δρόμοι – πλατείες ) πόλεων 
Infrastructure and Landscaping for Livable Cities – « Urban Expo Eurasia 2016 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Tuyap Istanbul Fair and Congress Center, Κωνσταντινούπολη - Τουρκία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 24 – 27 Νοεμβρίου 2016 
Πληροφορίες   : Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο  
Τηλέφωνα   : 211700264-7 
Φαξ    : 2110127466 
E–mail    : info@etee.gr, fairs@etee.gr 
Web-site                 : http://urbanexpoeurasia.com/en/ 
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Α.Π.: 3408 (20-09-2015) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του, ότι θα διεξαχθεί στις 29 – 30 
Νοεμβρίου 2016 στη Τύνιδα (ξεν/χείο Le Palace,Τυνησία), διεθνής διάσκεψη « Tunisia 2020 » . 
Η διάσκεψη αποσκοπεί στην προσέλκυση δωρητών και επενδυτών στην Τυνησία. 
Η εγγραφή των ενδιαφερομένων εταιρειών γίνεται μέσω του ιστοτόπου  http://www.tunisia2020.com όπου 
έχουν αναρτηθεί και τα έργα για τα οποία η Τυνησία αναζητά χρηματοδότηση. 
 
Α.Π.: 3417 (21-09-2015) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί  στα μέλη του, την διοργάνωση Business 
Forum η οποία θα διεξαχθεί στις 08 – 09 Δεκεμβρίου 2016 στο Νέο Δελχί ( Ινδία ). 
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.fcci.com ή να επικοινωνούν με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Νέου Δελχί (Ινδία). 
 
Α.Π.: 3475 (26-09-2016) 
1η Περιφερειακή έκθεση Πελοποννήσου « Πελοπόννησος Expo » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Γ.Ε.Α. Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης  – Τρίπολη 
Περίοδος Διεξαγωγής : 09  – 13  Νοεμβρίου 2016 
Πληροφορίες   : Alfa Expo 
Τηλέφωνα   : 2710 227142, 210 27 72 244 
E–mail    : info@alfaexpo.gr 
Web-site   : http://www.peloponnisosexpo.gr, http://www.alfaexpo.gr 
 
Α.Π.: 3481 (27-09-2016) 
14η Διεθνής Ναυτιλιακή έκθεση  
« 14th Exposhipping Expomaritt 2017» 
Τόπος Διεξαγωγής  :Pendik Green Park Convention Center, Κωνσταντινούπολη - Τουρκία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 21 – 24 Μαρτίου 2017 
Τηλέφωνα   : +90 216 425 63 00 
Φαξ    : 2110127466 
E–mail    : info@expomaritt.com  
Web-site   : www.expomaritt.com/tr  
 
Α.Π.: 3550 (30-09-2016) 
8η Επενδυτική έκθεση COIFAIR 
8th China Overseas Investment Fair (COIFAIR) 
Τόπος Διεξαγωγής  : Beijing Exhibition Center, Πεκίνο 

Περίοδος Διεξαγωγής : 20 – 21 Οκτωβρίου 2016 
Τηλέφωνα   : 2103682767 
Φαξ    : 2103682771 
E–mail    : b08@mfa.gr  
Web-site   : en.codafair.org/ 
Παροχή δωρεάν περιπτέρου 9 τ.μ. 
 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3408_2016_F25568.pdf
http://www.tunisia2020.com/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3417_2016_F17993.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3417_2016_F17993.pdf
http://www.fcci.com/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3475_2016_F5250.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3475_2016_F5250.pdf
mailto:info@alfaexpo.gr
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http://www.alfaexpo.gr/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3481_2016_F30088.pdf
mailto:info@expomaritt.com
http://www.expomaritt.com/tr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3550_2016_F18675.pdf
mailto:b08@mfa.gr
http://en.codafair.org/
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
 
Α.Π.: 3215 (05-09-2016) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.  2016/1219, της επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2016,  για την τροποποίηση 
του καν. (ΕΚ) αριθ. 499/96 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις της Ένωσης για 
ορισμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας καταγωγής Ισλανδίας. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1219&rid=1 
 
Α.Π.: 3264 (08-09-2016) 
Εκτελεστική Απόφαση 2016/1441 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. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1441&rid=1 
 
Α.Π.: 3271 (09-09-2016) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/666 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2016, σχετικά με την 
κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, στατικός μετατροπέας ρεύματος 
αποκαλούμενος « προσαρμογέας εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος » σε περίβλημα εφοδιασμένο με βύσμα 
για σύνδεση με το εναλλασσόμενο ρεύμα και καλώδιο μήκους 1,5 μ. για να συνδέεται  με τις διάφορες 
συσκευές, έχει σχεδιαστεί για την μετατροπή εναλλασσόμενου σε συνεχές ρεύμα και την παροχή του σε 
διάφορες συσκευές,  κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8504 40 82, ως ανορθωτής. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0666&rid=1 
 
Α.Π.: 3272 (09-09-2016) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/615 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016, σχετικά με την  
κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, συσκευή που αποκαλείται « σταθμός 
σύνδεσης για έξυπνο τηλέφωνο » που αποτελείται από έγχρωμη οθόνη κρυστάλλων, αρθρωτή θήκη με 2 θήρες 
USB, πληκτρολόγιο αφής, σταθμός σύνδεσης για έξυπνο τηλέφωνο, υποδοχή ηλεκτρικής τροφοδότησης και 
ενσωματωμένα ηχεία και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε όταν είναι συνδεδεμένο στο σταθμό η μπαταρία του 
φορτίζεται και ταυτόχρονα λειτουργεί ως μονάδα εισόδου-εξόδου του τηλεφώνου, κατατάσσεται στον κωδικό 
ΣΟ 8537 10 99, ως άλλος πίνακας, πλαίσιο, κονσόλα, αναλόγιο, κιβώτιο ή άλλη βάση για τον έλεγχο του 
ρεύματος για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1000 V. 
Η συσκευή είναι σύνθετη μηχανή που επιτελεί  λειτουργίες των κλάσεων 8504, 8518, 8528 και 8537. 
Δεδομένων των χαρακτηριστικών της, όλες οι λειτουργίες  είναι εξίσου σημαντικές και το είδος κατατάσσεται 
στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση από αυτές που μπορούν έγκυρα να ληφθούν  υπόψη, υπό την 
έννοια της Σημείωσης 3  του τμήματος XVI. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0615&rid=1 
 
Α.Π.: 3273 (09-09-2016) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/664 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2016, σχετικά με την 
κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, φορητή συσκευή για την λήψη και 
εγγραφή εικόνων βίντεο, διαστάσεων περίπου 10Χ5Χ2 cm που περιλαμβάνει  φωτογραφικό φακό, οθόνη LCD, 
μικρόφωνο/μεγάφωνο, επεξεργαστή, εσωτερική μνήμη, θύρα USB, έξοδο HDMI, ενσωματωμένο αισθητήρα 
εικόνας και εγγράφει εικόνες βίντεο με ανάλυση 1280Χ720 pixels, οι οποίες μεταφέρονται είτε σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή είτε σε τηλεοπτικό δέκτη μέσω καλωδίου HDMI, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8525 80 99, ως 
άλλη βιντεοκάμερα. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0664&rid=1 
 
Α.Π.: 3274 (09-09-2016) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/663 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2016, σχετικά με την 
κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, ηλεκτρονική μηχανή που λειτουργεί ως 
ηχητική διεπαφή ή αναμείκτης ήχου, σε περίβλημα διαστάσεων περίπου 48Χ18Χ9 cm που περιλαμβάνει 
επεξεργαστές  ήχου και ηχητικών εφέ, μετατροπέα αναλογικού σήματος προς ψηφιακό και  το αντίστροφο, 
μικροφωνικό ενισχυτή καθώς και άλλα λειτουργικά στοιχεία, στοιχεία οπτικής απεικόνισης, αναλογικές  και 
ψηφιακές θύρες εισόδου και εξόδου και προορίζεται για χρήση στην παραγωγή ψηφιακής μουσικής σε 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0664&rid=1
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επαγγελματικό επίπεδο, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8543 70 90, ως άλλη μηχανή και συσκευή που έχει 
δική της λειτουργία, που δεν κατονομάζεται  ούτε περιλαμβάνεται αλλού στο κεφάλαιο 85, επομένως 
θεωρείται ως μονάδα ανάμειξης. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0663&rid=1 
 
Α.Π.: 3275 (09-09-2016) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/614 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016, σχετικά με την 
κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, είδος αποκαλούμενο « θερμοκήπιο 
ερασιτεχνικής χρήσης » διαστάσεων 140Χ140Χ200 cm αποτελούμενο από χαλύβδινο πλαίσιο εφοδιασμένο με 
ράφια, καλύπτεται από εύκαμπτο πλαστικό φύλλο με άνοιγμα στο μπροστινό μέρος, ανοιγοκλείνει με 
αυτοκόλλητο τύπου Velcro και προορίζεται για την αποθήκευση φυτών, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 7326 
90 98, ως άλλο τεχνούργημα από σίδηρο  ή χάλυβα. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0614&rid=1 
 
Α.Π.: 3276 (09-09-2016) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/613 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016, σχετικά με την 
κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, είδος από αλουμίνιο αποκαλούμενο 
«βραχίονας οθόνης» που αποτελείται από 2 σκέλη, κινητές αρθρώσεις προκειμένου να ρυθμίζεται κατάλληλα 
από τον χρήστη, εξάρτημα στερέωσης σε κάθε άκρο και έχει σχεδιαστεί ώστε το ένα άκρο να στερεώνεται σε 
τοίχο και το άλλο σε οθόνη, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 7616 99 90, ως άλλο τεχνούργημα από αργίλιο. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0613&rid=1 
 
Α.Π.: 3277 (09-09-2016) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/665 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2016, σχετικά με την 
κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, φορητή ηλεκτρική συσκευή 
αποκαλούμενη « πιστόλι κόλλας », από πλαστικές ύλες, με εναλλασσόμενο ακροστόμιο από κοινό μέταλλο η 
οποία τίθεται σε λειτουργία θερμαίνει ένα σωλήνα διανομής μέσα στον οποίο είναι τοποθετημένο στικ κόλλας 
και προορίζεται για εφαρμογή της τηγμένης κόλλας σε ξύλο και άλλες ύλες, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 
8419 89 98, ως άλλη συσκευή που θερμαίνεται με ηλεκτρισμό, για την επεξεργασία υλών. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0665&rid=1 
 
Α.Π.: 3278 (09-09-2016) 
Απόφαση αριθ. 1/2016 της μεικτής Επιτροπής της ΕΕ – ΟΑΠ της 18ης Φεβρουαρίου 2016 για την 
αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 της Ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης για το εμπόριο 
και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση 
της Παλαιστίνης ( ΟΑΠ ) εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, 
αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας « καταγόμενα προϊόντα » και με τις μεθόδου διοικητικής 
συνεργασίας. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D1256&from=EL 
 
Α.Π.: 3330 (14-09-2016) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1380, της επιτροπής της 16ης Αυγούστου 2016, σχετικά με 
παρέκκλιση από το άρθρο 55 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 
όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν για την περιφερειακή σώρευση για τόνο καταγωγής 
Ισημερινού. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1380&rid=1 
 
Α.Π.: 3331 (14-09-2016) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1321 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την 
κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, αιώρα με πλαίσιο διαστάσεων 230Χ140 
cm που αποτελείται από μεταλλική βάση στην οποία κρεμάται ανακλινόμενη επιφάνεια διαστάσεων 100Χ190 
cm εφοδιασμένη με υφασμάτινο κάλυμμα που χρησιμεύει ως ξαπλώστρα και διαθέτει «οροφή» από υφαντική 
ύλη και κουνουπιέρες, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 9403 20 80, ως άλλο έπιπλο από μέταλλο. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1321&rid=1 
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Α.Π.: 3332 (14-09-2016) 
Κοινοποίηση τροποποιήσεων των επεξηγηματικών σημειώσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλάσεις 8714 και 9503. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727(02)&from=EL 
 
Α.Π.: 3333 (14-09-2016) 
Κοινοποίηση τροποποιήσεων των επεξηγηματικών σημειώσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλάσεις 8536 και 8525, σχετικά με τα είδη των συνδέσμων (βύσματα και 
ρευματολήπτες) και αντίστοιχα,  σχετικά με τον διαχωρισμό των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών από τις 
βιντεοκάμερες. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(05)&from=EL 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(06)&from=EL 
 
Α.Π.: 3334 (14-09-2016) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1354, της επιτροπής της 5ης Αυγούστου 2016, σχετικά με την 
κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, είδος αποκαλούμενο «κασέτα μελάνης» 
αποτελείται από πλαστικό ορθογώνιο δοχείο διαστάσεων 11Χ11Χ7 cm γεμάτο με μελάνι (toner) που διαθέτει 
μηχανικά μέρη και προορίζεται για συγκεκριμένο εκτυπωτή, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8443 99 90, ως 
μέρος εκτυπωτή. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1354&rid=1 
 
Α.Π.: 3336 (14-09-2016) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1320, της επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την 
κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, τάπητας από υφαντικές ύλες με 
επίστρωση από ειδική χημική ουσία που όταν βρέχεται καθίσταται διαφανής και ειδική γραφίδα από 
πλαστική ύλη που γεμίζει με νερό και χρησιμοποιείται για να « γράφει » στον τάπητα, παρουσιάζονται μαζί για 
τη λιανική πώληση και προορίζεται για τη διασκέδαση των παιδιών, κατατάσσονται μαζί στον κωδικό ΣΟ 
9503 00 70, ως άλλο παιχνίδι για παιδιά. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1320&rid=1 
 
Α.Π.: 3338 (14-09-2016) 
Εκτελεστική Απόφαση 2016/1452 της Επιτροπής της Ε.Ε., για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας 
σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Πολωνία. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1452&rid=1 
 
Α.Π.: 3339 (14-09-2016) 
Διορθωτικό στην εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/887 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, 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. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0887R(01)&rid=2 
 
Α.Π.: 3340 (14-09-2016) 
Ενημερωτική εγκύκλιος από τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, όσον αφορά 
τη λήψη μέτρων από το Μαυροβούνιο για τον έλεγχο της οζώδους δερματίτιδας. 
 
Α.Π.: 3348 (14-09-2016) 
Ενημερωτική εγκύκλιος από τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, όσον αφορά 
τη λήψη μέτρων πρόληψης, εξάπλωσης και εξάλειψης της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στο 
Μαυροβούνιο. 
 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727(02)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(05)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(06)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1354&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1320&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1452&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0887R(01)&rid=2
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3340_2016_F29384.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3348_2016_F29332.pdf

