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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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.: 3532 (26-10-2017) 
Πληροφορίες σχετικά με προσφορές για φρέσκα φρούτα από το Περού, στο δικτυακό τόπο : 
http://www.rree.gob.pe/SitePages/guias.aspx. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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, 6 Νοεμβρίου 2017 
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   
Πληροφορίες: Κ. Χατζηϊωάννου   
Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5   
Φαξ: 210 41.78.680 
E-mail: commerce@pcci.gr 

 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evep/articles/category.jsp?context=102&categoryid=3604
http://www.rree.gob.pe/SitePages/guias.aspx
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.: 3214 (02-10-2017) 
Προσωρινή εφαρμογή συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Καναδά ( CETA ). 
Στην ηλεκτρονική δ/νση http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156062.pdf έχει 
αναρτηθεί οδηγός με βασικές πληροφορίες για την αξιοποίηση της Συμφωνίας CETA. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έκανε αναφορά στην ανάγκη έγκαιρης εγγραφής των επιχειρήσεων της ΕΕ στο Σύστημα 
Καταχωρημένων Εξαγωγέων ( REX )  ώστε να συνεχίσουν να επωφελούνται από τη Συμφωνία και μετά το 
2017. Κρίνεται σκόπιμο οι επιχειρήσεις  να εγγραφούν στο νέο σύστημα πριν την υποχρεωτική εφαρμογή του 
(1η Ιανουαρίου 2018 ). 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Γραφεία Εμπορικών και Οικονομικών 
Υποθέσεων ( Ο.Ε.Υ. ) Οττάβας και Τορόντο: 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Οττάβας 
Τηλ.     : 001613-2386271 
Φάξ     : 001613-2385676 
Email : ecocom-ottawa@mfa.gr 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τορόντο 
Τηλ.     : 001-416-515-0133 
Φάξ     : 001-416-515-0209 
Email : ecocom-toronto@mfa.gr 
 
Α.Π.: 3219 (02-10-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά ( Σεπτέμβριος 2017 ), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα. 
 
Α.Π.: 3232 (02-10-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2017, επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών 
ειδήσεων για την Αλβανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα. 
 
Α.Π.: 3233 (02-10-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο  οικονομικών,  επιχειρηματικών  εξελίξεων  και  εμπορικών   εκθέσεων   για   την   Ισπανία 
( Σεπτέμβριος 2017 ),  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 3247 (03-10-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο ( 16 - 30 Σεπτεμβρίου 2017 ), σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας 
καθώς και τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα Απρίλιο – Μάιο 2018, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 3276 (04-10-2017) 
Τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο ( τεύχος Νο 5, Μάιος – Ιούνιος – Ιούλιος 2017 ) με στοιχεία για την οικονομία 
της Ουγγαρίας, πρόσφατες εξελίξεις εμπορικού ενδιαφέροντος, διεθνείς συνεργασίες, διεθνείς εκθέσεις, 
προσφορές – ζητήσεις επιχειρηματικής συνεργασίας, ζητήσεις προϊόντων, κ.λ.π. .  
Επισημαίνεται ότι τυχόν ενδιαφερόμενοι Έλληνες επιχειρηματίες για διεθνείς διαγωνισμούς, διεθνείς εκθέσεις 
και επιχειρηματικές συνεργασίες, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν απευθείας με τους μνημονευόμενους, 
κατά περίπτωση, αρμοδίους, για περισσότερες πληροφορίες,   από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας 
στη Βουδαπέστη. 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3214_2017s_F20307.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3214_2017s_F20307.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156062.pdf
mailto:ecocom-ottawa@mfa.gr
mailto:ecocom-toronto@mfa.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3219_2017_F28331.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3219_2017_F28331.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3232_2017_F28399.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3232_2017_F28399.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3233_2017_F393.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3233_2017_F393.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3247_2017_F465.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3247_2017_F465.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3276_2017_F517.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3276_2017_F517.pdf
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Α.Π.: 3301 (09-10-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο για το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ρουμανίας κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 
2017 ( Στοιχεία Ρουμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας ) – Αύξηση κατά 8,99% των ελληνικών εξαγωγών στην 
Ρουμανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 3306 (09-10-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο για το μήνα Σεπτέμβριο 2017, οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βελγίου, από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών. 
 
Α.Π.: 3328 (10-10-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο ( Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2017 ) για την Ινδική οικονομία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχί. 
 
Α.Π.: 3333 (10-10-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2017, επισκόπησης οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών 
σχέσεων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 3413 (16-10-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας Νο 7, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 3431 (18-10-2017) 
Ενημερωτικό σημείωμα οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου, τεύχος 9 ( Σεπτέμβριος  2017 ), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο. 
 
Α.Π.: 3440 (18-10-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο ( 02 – 15 Οκτωβρίου 2017 ), σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας 
καθώς και τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα Απρίλιο – Μάιο 2018, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 3452 (19-10-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο Γ’ τριμήνου 2017, όσον αφορά τις οικονομικές εξελίξεις στην Γερμανία, διμερείς 
οικονομικές σχέσεις Ελλάδος – Γερμανίας, επιχειρηματικές ειδήσεις, πληροφορίες από την αγορά και Διεθνείς 
εκθέσεις, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 3470 (23-10-2017) 
Ενημερωτικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές στη Σουηδία, σημείωσαν σημαντική 
άνοδο κατά την τετραετία 2013 – 2016, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017 έναντι του 
αντίστοιχου διαστήματος του 2016 σημείωσαν ελαφρά πτώση κατά 0,3%, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Στοκχόλμη. 
 
Α.Π.: 3506 (25-10-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο τεύχος Νο 6 ( Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2017 ) « Οικονομία και Εμπόριο στην Ουγγαρία »,  
το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για την οικονομία της Ουγγαρίας, πρόσφατες εξελίξεις εμπορικού 
ενδιαφέροντος, διεθνείς συνεργασίες, διεθνείς εκθέσεις, προσφορές – ζητήσεις επιχειρηματικές συνεργασίες 
ζητήσεις προϊόντων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βουδαπέστη. 
Επισημαίνετε, ότι τυχόν ενδιαφερόμενοι Έλληνες επιχειρηματίες για διεθνείς διαγωνισμούς, διεθνείς εκθέσεις 
και επιχειρηματικές συνεργασίες που αναφέρονται στο δελτίο, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν απευθείας 
με τους μνημονευόμενους κατά περίπτωση, αρμοδίους, για περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα μπορούν 
να απευθύνονται και στο γραφείο, για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που θα διευκόλυνε και θα ενίσχυε 
τις επιχειρηματικές τους προσπάθειες. 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3301_2017_F25345.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3301_2017_F25345.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3306_2017_F25459.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3328_2017_F11160.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3333_2017_F11261.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3333_2017_F11261.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3413_2017_F17307.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3413_2017_F17307.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3431_2017_F2849.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3431_2017_F2849.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3440_2017_F24776.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3440_2017_F24776.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3452_2017_F24913.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3452_2017_F24913.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3470_2017_F24985.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3470_2017_F24985.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3506_2017_F25054.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3506_2017_F25054.pdf
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Α.Π.: 3522 (26-10-2017) 
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την κύρωση νέου φορολογικού νομοσχεδίου του Λιβάνου,  από το λιβανικό 
κοινοβούλιο, και προβλέπει αύξηση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από 10% σε 11%, αύξηση φόρου εισοδήματος 
των  νομικών προσώπων κ. α., ενώ επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης επί όλων των προϊόντων καπνού 
( εισαγόμενων και εγχώριας παραγωγής ) και ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των εισαγομένων μόνο 
αλκοολούχων ποτών και κρασιών, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βηρυτού. 
 
Α.Π.: 3543 (27-10-2017) 
Ενημερωτικό σημείωμα όσον αφορά τα νέα μέτρα περιορισμού Εισαγωγών στην Τυνησία, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Τύνιδα 
 
Α.Π.: 3041 (14-09-2017) 
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων, τεύχος 12 ( Αύγουστος 2017 ) για το 
Ιράκ, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ερμπίλ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βαγδάτη. 
 
Α.Π.: 3158 (26-09-2017) 
Ετήσια έκθεση 2016 για την οικονομία της Αιγύπτου και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις 
Ελλάδος - Αιγύπτου, από το Γραφείο 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3522_2017_F28035.pdf
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
 

Α.Π.: 3247 (13-10-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο ( 16 - 30 Σεπτεμβρίου 2017 ), σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας 
καθώς και τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα Απρίλιο – Μάιο 2018, 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 

 
Α.Π.: 3336 (10-10-2017) 
« Food & Drink Festival 2017 » 
Τόπος Διεξαγωγής                                                : Εκθεσιακό κέντρο Expocity Albania - Τίρανα 
Περίοδος Διεξαγωγής                                      : 08 - 10 Δεκεμβρίου 2017 
Πληροφορίες                                                 : Expo City – Κα Malvina Joca (Δ/ντρια πωλήσεων & Marketing ) 
Τηλέφωνα                                                    : +355 4 23 87 081 
Κινητό                                              : +355 66 2087 018 
E–mail    : marketing@expocity.al  
Web-site   : http://www.expocity.al 
 
Α.Π.: 3345 (11-10-2017) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του, ότι θα διεξαχθεί το 6ο 
Επιχειρηματικό Φόρουμ ΕΕ – Αφρικής, στις 27 Νοεμβρίου 2017 στο Αμπιτζάν ( Ακτή Ελεφαντοστού ). 
 
Α.Π.: 3378 (12-07-2017) 
Διεθνής Έκθεση μεταφορών και Logistics  « Logitrans 2017 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Κέντρο Κωνσταντινούπολης - Turkey 
Περίοδος Διεξαγωγής : 15 – 17 Νοεμβρίου  2017 
Πληροφορίες   : Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : 210 64.19.037 
Φάξ                                                   : 201 64.45.175 
E–mail    : mmi@logitrans.com.tr, muenchenmesse@ahk.com.gr 
 
Α.Π.: 3432 (18-10-2017) 
« 5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ  &  Έλληνες παραγωγοί 2018 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας Ελληνικό, Αττικής 
Περίοδος Διεξαγωγής : 26 – 29  Ιανουαρίου 2018     
Πληροφορίες   : Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, 
                                                              Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και προβολής της  
Τηλέφωνα   : 213 20.65.772 
 
Α.Π.: 3482 (24-10-2017) 
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, η Ethos Media σε συνεργασία με την Ένωση Διπλωματικών 
Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, διοργανώνει, στις 30-11-2017 και 1-12-2017, ένα 2ήμερο 
event αφιερωμένο στις εξαγωγές με τίτλο «Greek International Buyers Meetings». Σ΄ αυτό το event 
εξασφαλίζεται, σε εξαγωγείς ή δυνητικούς εξαγωγείς, η μοναδική δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 
προσωπικές συναντήσεις (B2B meetings) με Κορυφαίους Διεθνείς Buyers από τον κλάδο Τροφίμων και Ποτών 
και να συζητήσουν μαζί τους θέματα συνεργασίας και εξαγωγικής διαδικασίας στην αγορά και στον κλάδο που 
δραστηριοποιείται ο κάθε Buyer. 
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Α.Π.: 3521 (26-10-2017) 
« Διεθνής Έκθεση Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Λα Κορούνια - Ισπανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 19 - 21 Ιανουαρίου 2018 
Πληροφορίες   : Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 
Τηλέφωνα   : 003491.56.44.592 
E–mail    : ecocom-madrid@mfa.gr  
Web-site   : www.agora.mfa.gr/es73 
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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.: 3507 (25-10-2017) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/1839 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης  
2013/426/ΕΕ σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού της αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων από ορισμένες τρίτες χώρες ή τμήματα της επικράτειας τρίτων χωρών στις οποίες η 
παρουσία της εν λόγω νόσου είναι επιβεβαιωμένη και για την κατάργηση της απόφασης 2011/78/ΕΕ. 
 
Α.Π.: 3512 (25-10-2017) 
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1910 της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 93/52/ΕΟΚ, όσον 
αφορά το καθεστώς επίσημης απαλλαγής από τη βρουκέλλωση ( Β.  melitensis ) σε ορισμένες περιφέρειες της 
Ισπανίας, της απόφασης 2003/467/ΕΚ, όσον αφορά το καθεστώς επίσημης απαλλαγής από την βρουκέλλωση 
των βοοειδών στην Κύπρο και σε ορισμένες περιφέρειες της Ισπανίας, και όσον αφορά το καθεστώς επίσημης 
απαλλαγής από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών στην Ιταλία, και της απόφασης 2005/779/ΕΚ όσον 
αφορά το καθεστώς επίσημης απαλλαγής από τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων στην περιφέρεια της 
Καμπανίας στην  Ιταλία. 
 
Α.Π.: 3513 (25-10-2017) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/1840 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση της απόφασης  2008/866/ΕΚ, 
σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων 
μαλακίων, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όσον αφορά τη διάρκεια εφαρμογής της απόφασης. 
 
Α.Π.: 3517 (26-10-2017) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/1841 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση 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.: 3518 (26-10-2017) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/1850 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 
(ΕΕ) 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.: 3519 (26-10-2017) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/1851 της Επιτροπής της Ε.Ε., σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος Ε της απόφασης 92/260/ΕΟΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις για την πανώλη των ίππων για τους 
εγγεγραμμένους ίππους από την Αλγερία, το Κουβέϊτ, το Μαρόκο, το Ομάν, το Κατάρ, την Τυνησία και την 
Τουρκία, οι οποίοι γίνονται προσωρινά αποδεκτοί, και σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της 
απόφασης 2004/211/ΕΚ, όσον αφορά την καταχώρηση των Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων στον κατάλογο 
των τρίτων χωρών και των περιοχών τους, από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση ζώντων 
ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών. 
 
Α.Π.: 3541 (27-10-2017) 
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/893 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι 
και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των 
παραρτημάτων X, XIV και XV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, όσον αφορά τις διατάξεις 
για τη μεταποιημένη ζωϊκή πρωτεΐνη. 
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Α.Π.: 3543 (27-10-2017) 
Νέο Μέτρο Περιορισμού Εισαγωγών στην Τυνησία 
 
Α.Π.: 3548 (27-10-2017) 
Απαγόρευση εισαγωγών στην Ουκρανία από την Ελλάδα, αιγοπροβάτων, προϊόντων, πρώτης ύλης καθώς και 
γενετικού υλικού αυτών, λόγω καταγραφής στη Ελλάδα κρουσμάτων της νόσου της ευλογιάς των 
αιγοπροβάτων. 
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