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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
 
Α.Π.: 3302 (04-09-2018) 
15th China International Small and Medium Enterprises - CISMEF 
Τόπος Διεξαγωγής  : Γκουανγκζού - Κίνα 
Περίοδος Διεξαγωγής : 10 – 13 Οκτωβρίου 2018 
Web-site   : www.cismef.com.cn/15/en 

Σε περίπτωση ύπαρξης ενδιαφέροντος να ενημερωθεί το Γενικό Προξενείο Γκουανγκζού   
(grgencom.guan@mfa.gr) κοινοποιώντας παράλληλα στη Διεύθυνση (b08@mfa.gr). 
 
Α.Π.: 3307 (04-09-2018) 
Εκθεσιακή δραστηριότητα «Πελοπόννησος 2018» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Λιμάνι Κορίνθου - Κόρινθος 
Περίοδος Διεξαγωγής : 03 – 07 Οκτωβρίου 2018 
Πληροφορίες   : Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας (Υπεύθυνος Κος Κοροβήλος) 
Τηλέφωνα   : 27410 24464 (εσωτ. 928)  
Web-site   : http://peloponnisos2018.gr  
 
Α.Π.: 3346 (06-09-2018) 
«iENA» 
Διεθνής έκθεση για ιδέες, εφευρέσεις και νέα προϊόντα 
Τόπος Διεξαγωγής  : Νυρεμβέργη, Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 01 – 04 Νοεμβρίου 2018 
Πληροφορίες   : Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : 210 64.19.021 
Φαξ                  : 210 64.45.175 
E–mail                                : s.theofanidou@ahk.com.gr 
Web-site   : https://www.german-fairs.gr/alles-ektheseis/iena/,   
                                                             www.iena.de   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Πειραιάς, 05 Οκτωβρίου 2018 

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ    

Πληροφορίες: Κ. Χατζηϊωάννου   

Τηλέφωνο: 210-41.77.241-5   

Φαξ: 210-41.78.680 

E-mail:   commerce@pcci.gr 
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Α.Π.: 3436 (17-09-2018) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει, σύμφωνα με έγγραφο του Οργανισμού 
Enterprise Greece, για τον προγραμματισμό επιχειρηματικής αποστολής κλάδου δομικών υλικών στη Σερβία 
και τη Ρωσία. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στο 
Βελιγράδι, την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στη Μόσχα και θα ολοκληρωθούν στης 14 Δεκεμβρίου στην Αγία 
Πετρούπολη.  
Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη τη φόρμα συμμετοχής συνοδευόμενη από 
συνοπτικό προφίλ της εταιρείας στα αγγλικά, στην ηλ. δ/νση :  
z.legga@enterprisegreece.gov.gr  
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη οργάνωσης Κα Ζωή Λέγγα, τηλ. : 
210 33 55 798.  
Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και την 26η Οκτωβρίου 2018. 
 
Α.Π.: 3458 (18-09-2018) 
«2η Grecia Panorama» για τον τουρισμό και τα εξαγώγιμα προϊόντα 
Τόπος Διεξαγωγής  : World Trade Center, Βουκουρέστι - Ρουμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 18 – 20 Ιανουαρίου 2019 
Πληροφορίες   : Κα Μαντά  
Τηλέφωνα   : 210 97.13.281  
Web-site   : www.greckapanorama.com, www.greciapanorama.com,  
                                                             www.north-e.com, www.panoramaworldfestival.com 
 
Α.Π.: 3463 (18-09-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα και απολογισμός των Διεθνών εκθέσεων (Intergift, Bisutex, Madridjoya στη Μαδρίτη) 
για το κόσμημα και ειδών δώρου και η ελληνική συμμετοχή, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας 
στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 3482 (19-09-2018) 
9th International Fair of Energy, mining, environment protection and Related industry 
«Energa 2019»  
Διεθνής έκθεση για την ενέργεια, την εξόρυξη, την προστασία του περιβάλλοντος  
και συναφών επιχειρήσεων 
Τόπος Διεξαγωγής  : Σεράγεβο – Βοσνία Ερζεγοβίνη 
Περίοδος Διεξαγωγής : 11 – 13 Ιουνίου 2019 
E–mail                                : tuzlanski.sajam@bih.net.ba  
Web-site   : www.tradefairdates.com  
Οι επιχειρήσεις/φορείς να κοινοποιήσουν τυχόν ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και στη Διεύθυνση : 
E - mail : b08@mfa.gr.  
 
Α.Π.: 3490 (20-09-2018) 
16η Διεθνής εμπορική έκθεση δημοσίων έργων και κατασκευών 
16th International Trade Fair for Public Works and Construction «SITP 2018» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Αλγέρι - Αλγερία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 21 – 25 Νοεμβρίου 2018 
Web-site   : www.safex.dz, www.salontp.com   
Οι επιχειρήσεις/φορείς να κοινοποιήσουν τυχόν ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και στη Διεύθυνση : 
E- mail: b08@mfa.gr 
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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.: 3318 (05-09-2018) 
Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή – Όπλα αεροσφαίρισης (airsoft) και χρωματοσφαίρισης 
(paintball), από την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, Τμήμα Γ΄. 
 
Α.Π.: 3321 (05-09-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/2016 της Επιτροπής της Ε.Ε., για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά 
με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Βουλγαρία. 
Συγκεκριμένα η Βουλγαρία εξασφαλίζει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν καθοριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που ορίζονται ως 
ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της παρούσας, η οποία ισχύει έως τις 30 Οκτωβρίου 2018. 
 
Α.Π.: 3432 (17-09-2018) 
Ανάρτηση κτηνιατρικού υγειονομικού πιστοποιητικού (υπόδειγμα) για τη μη εμπορική μετακίνηση σκύλου, 
γάτας, νυφίτσας στη Σερβία, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) στην επίσημη 
ιστοσελίδα : 
www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/pets/3108-metakinhseis-zoon-syn  
 
Α.Π.: 3437 (17-09-2018) 
Ενημερωτική εγκύκλιος όσον αφορά την εντατικοποίηση των ελέγχων ζώων συντροφιάς, βάσει του 
νομοθετικού πλαισίου και κατ΄ εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, προς αποφυγή φαινομένων τυχόν δόλιας 
παρουσίασης εμπορικών μετακινήσεων ως μη εμπορικού χαρακτήρα, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).  
 
Α.Π.: 3471 (19-09-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/1242 της Επιτροπής της Ε.Ε., για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά 
με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στο Βέλγιο. 
Συγκεκριμένα, το Βέλγιο διασφαλίζει ότι η προσβεβλημένη περιοχή που οριοθέτησε, στην οποία εφαρμόζονται 
τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 15 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τουλάχιστον τις περιοχές 
που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας, η οποία ισχύει έως την 30 Νοεμβρίου 2018. 
 
Α.Π.: 3485 (19-09-2018) 
Γνωστοποίηση απόφασης του Υπουργείο Οικονομικών της Γεωργίας σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς σίτου 
και αλεύρων σίτου για την εισαγωγή/εξαγωγή από/προς την Γεωργία, από την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων 
και Ε.Φ.Κ., Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών τμήμα Α΄. 
 
Α.Π.: 3500 (20-09-2018) 
Μετά την ανίχνευση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη βελγική επαρχία του Λουξεμβούργου, έξι 
χώρες (Κίνα, Ν. Κορέα, Ταϊβάν, Λευκορωσία, Μεξικό και Φιλιππίνες) αναστέλλουν τις εισαγωγές βελγικού 
χοιρινού κρέατος. 
 
Α.Π.: 3560 (27-09-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/1280 της Επιτροπής της Ε.Ε., για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την 
αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Βουλγαρία. 
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Α.Π.: 3561 (27-09-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/1281 της Επιτροπής της Ε.Ε., για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά 
με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στο Βέλγιο. 
 
Α.Π.: 3562 (27-09-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/1282 της Επιτροπής (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. 
 
Α.Π.: 3580 (28-09-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα όσον αφορά την αλλαγή αμερικανικών προδιαγραφών και έγκρισης διάθεσης 
ελληνικού ούζου στην αγορά Η.Π.Α. , από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της  Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτων. 
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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.: 3281 (03-09-2018) 
Πρακτικά της 3ης Συνάντησης Επιτροπής Συνέργειας για την Οικονομική Διπλωματία (Ε.Σ.Ο.Δ.), όσον αφορά 
τον συντονισμό επιχειρηματικών αποστολών θεσμικών φορέων με Υπουργείο Εξωτερικών και την 
παρουσίαση νέων επενδυτικών ευκαιριών στον αγροδιατροφικό τομέα (kosher/halal, διαθέσιμες γαίες για 
καλλιέργειες, φαρμακευτική κάνναβη), από το Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας. 
 
Α.Π.: 3290 (03-09-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο Νο 23 (Αύγουστος 2018), επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών 
ειδήσεων των Σκοπίων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 3292 (03-09-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα για το εξωτερικό εμπόριο της Ισπανίας για το Α΄ εξάμηνο 2018, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 
της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 3295 (03-09-2018) 
 Ενημερωτικό δελτίο (Αύγουστος 2018), σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας και τις 
σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα από το Σεπτέμβριο του 2018 έως και τον 
Απρίλιο του 2019, καθώς και ειδήσεις από το Ουζμπεκιστάν, Λευκορωσία και Τουρκμενιστάν, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 3341 (06-09-2018) 
 Ενημερωτικό δελτίο για τις οικονομικές εξελίξεις στην Τουρκία κατά τον μήνα Αύγουστο, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα. 
 
Α.Π.: 3449 (17-09-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο επισκόπησης κυριότερων οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων, 
Αύγουστος 2018, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 3474 (19-09-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο (Τεύχος 24, Σεπτέμβριος 2018) επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και 
επιχειρηματικών ειδήσεων των Σκοπίων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Ελληνικού Γραφείου Συνδέσμου Σκοπίων. 
 
Α.Π.: 3518 (21-09-2018) 
Ετήσια έκθεση έτους 2017 για την οικονομία της Κροατίας και την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών 
σχέσεων Ελλάδας – Κροατίας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ζάγκρεμπ.  
 
Α.Π.: 3545 (25-09-2018) 
Εξέλιξη διμερούς εμπορίου Ελλάδος – Σιγκαπούρης Α΄ εξαμήνου 2018 βάσει προσωρινών στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ – 
Ανάλυση διψήφιων και τετραψήφιων κωδικών, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη 
Σιγκαπούρη. 
 
Α.Π.: 3577 (27-09-2018) 
Κλαδική μελέτη αγοράς ιχθυηρών του Καναδά, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα. 
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