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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 
 
Στο Ε.Β.Ε. Πειραιώς - Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες 

πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:  +30 210 42.23.364. 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Α.Π.: 4103 (31-10-2018) 
Ιστότοπος της ρωσικής τράπεζας Sberbank για αναζήτηση επιχειρηματικών συνεργασιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 06 Νοεμβρίου 2018 
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/evepimages/EmpNL4103_2018_F4512.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4103_2018_F4512.pdf
http://www.bankofpartners.com/
mailto:commerce@pcci.gr
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Ε.Υ. 

 
Α.Π.: 3617 (01-10-2018) 
Αποτελέσματα έρευνας, την οποία πραγματοποίησε στην Ουκρανία – μεταξύ των ξένων επενδυτών στην χώρα 
– η εταιρεία επενδύσεων Dragon Capital, σε συνεργασία με την European Business Association, τον κορυφαίο 
συλλογικό φορέα εκπροσώπησης και υποστήριξης των ξένων (κυρίως ευρωπαϊκών) επιχειρήσεων και το 
Center for Economic Strategy, ερευνητικό ινστιτούτο της χώρας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Κίεβο. 
 
Α.Π.: 3635 (01-10-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά (Σεπτέμβριος 2018), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα. 
 
Α.Π.: 3652 (02-10-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων για το Βέλγιο, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες. 
 
Α.Π.: 3658 (02-10-2018) 
 Ενημερωτικό δελτίο ( Σεπτέμβριος 2018), σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας και τις 
σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως και τον 
Απρίλιο του 2019, καθώς και οικονομικές ειδήσεις (Α΄ εξαμήνου 2018) από το Ουζμπεκιστάν και την 
Λευκορωσία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 3698 (04-10-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο επισκόπησης κυριότερων οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων, 
Σεπτέμβριος 2018, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 3711 (05-10-2018) 
Έκθεση σχετικά για την Ισπανική οικονομία που συνέταξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 3836 (15-10-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα για τη διεξαγωγή των διεθνών εκθέσεων (CPHI WORLDWIDE, ICSE, InnoPack, P- MEC 
και PDF) για το φάρμακο και την Ελληνική συμμετοχή στη Μαδρίτη, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 3841 (15-10-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, όσον αφορά την σημαντική αύξηση των 
ελληνικών εξαγωγών προς τη Σουηδία κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 
της Ελληνικής Πρεσβείας στη Στοκχόλμη. 
 
Α.Π.: 3860 (17-10-2018) 
Ενημερωτικό Δελτίο για την αγορά τροφίμων και ποτών στις Η.Π.Α., από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού 
Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. 
 
Α.Π.: 3867 (17-10-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο (Τεύχος 25, Οκτώβριος 2018) επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών 
ειδήσεων για τα Σκόπια, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Ελληνικού Γραφείου Συνδέσμου Σκοπίων. 
 
Α.Π.: 3887 (18-10-2018) 
Ετήσια έκθεση 2017 για τη κατάσταση της Ινδικής οικονομίας και την ανάπτυξη των οικονομικών και 
εμπορικών σχέσεων Ελλάδος – Ινδίας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Νέου Δελχί. 
 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3617_2018_F23708.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3617_2018_F23708.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3635_2018_F19733.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3635_2018_F19733.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3652_2018_F24586.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3652_2018_F24586.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3658_2018_F24687.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3658_2018_F24687.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3698_2018_F29948.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3698_2018_F29948.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3711_2018_F4665.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3711_2018_F4665.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3836_2018_F22776.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3836_2018_F22776.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3841_2018_F31696.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3841_2018_F31696.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3860_2018_F31778.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3860_2018_F31778.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3867_2018_F1286.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3867_2018_F1286.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3887_2018_F1358.pdf
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Α.Π.: 3888 (18-10-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο για την χονδρική τιμή των μήλων στην Ουγγαρία και τις δυνατότητες ελληνικών 
εξαγωγών, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βουδαπέστη. 
 
Α.Π.: 3889 (18-10-2018) 
Νεώτερη ενημέρωση και προειδοποίηση σχετικά με κρούσματα παραπλάνησης ελληνικών επιχειρήσεων από 
γερμανική εταιρεία DAD – Deutsher Adressdienst GmbH (με έδρα το Αμβούργο), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 3920 (19-10-2018) 
Επικαιροποιημένος Οδηγός επιχειρείν για την Αίγυπτο (Κάιρο, Οκτώβριος 2018), ο οποίος περιλαμβάνει 
πληροφορίες για το επιχειρηματικό περιβάλλον, το εταιρικό και επενδυτικό θεσμικό πλαίσιο, τη φορολογία, το 
δασμολογικό καθεστώς, τα εμπορικά εμπόδια και τις διαδικασίες εισαγωγών, καθώς και το εργασιακό 
καθεστώς ιδιοκτησίας και τη στρατηγική εισόδου στην αγορά, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας 
στο Κάιρο. 
 
Α.Π.: 3950 (22-10-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα για τις Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών και Προστασίας Επενδύσεων ΕΕ – 
Σιγκαπούρης (Βρυξέλλες, 19/08/2018) και τα οφέλη στο εξωτερικό εμπόριο και τις επενδύσεις, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σιγκαπούρη. 
 
Α.Π.: 3958 (23-10-2018) 
Οδηγός επιχειρείν 2018 – 2019 για τον Καναδά, ο οποίος περιλαμβάνει γενικά στατιστικά στοιχεία, 
επιχειρηματικό περιβάλλον (θεσμικό πλαίσιο, νομικές μορφές και διαδικασίες ίδρυσης εταιρειών, καθεστώς 
αδειοδοτήσεων, τιμολόγηση, τελωνειακή νομοθεσία και εργασιακό καθεστώς), στρατηγική εισόδου, 
καταναλωτικά πρότυπα, βιομηχανική ιδιοκτησία, φορολογία – δασμολόγηση, επενδυτικό περιβάλλον, 
διαγωνισμοί προμήθειες, κλάδοι ειδικότερου ενδιαφέροντος για ελληνικές επιχειρήσεις και χρήσιμα στοιχεία 
επικοινωνίας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα. 
 
Α.Π.: 3975 (23-10-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα για τη διεθνή έκθεση τεχνολογίας και πραγμάτων – πάντων IoT/IoE Iot Solutions 
World Congress 2018 στη Βαρκελώνη (16 – 18.10.2018), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 4031 (26-10-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την συνεχιζόμενη εξαπάτηση Ελλήνων επιχειρηματιών από μέρους του 
Ελληνόφωνου Τούρκου υπηκόου κ. Ozcan Serif (πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Mehmet Yusuf Aslanpay), 
παρακαλείσθε, να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις εμπορικές συναλλαγές με Τούρκους επιχειρηματίες και 
ειδικότερα με τον προαναφερόμενο και να απευθύνεστε στα γραφεία Ο.Ε.Υ. της Κωνσταντινούπολης και 
Άγκυρας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Ελληνικού Γενικού Προξενείου Κωνσταντινούπολης. 
 
Α.Π.: 4072 (30-10-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα για τη διεξαγωγή της Διεθνούς Έκθεσης Φρούτων και Λαχανικών στη Μανδρίτη (Fruit 
Attraction 2018 23-25.10.2018), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 4073 (30-10-2018) 
Επιχειρηματικός οδηγός Βελγίου 2018. 
 

mailto:evep@pcci.gr
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
Α.Π.: 3624 (01-10-2018) 
5η Διεθνής έκθεση τροφίμων 
Τόπος Διεξαγωγής  : Διεθνές Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο, Αμμάν - Ιορδανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 03 – 07 Απριλίου 2019 
Περισσότερες πληροφορίες από την Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του ΥΠΕΞ 
 Τηλέφωνο 210 3682764. 
 

Α.Π.: 3690 (03-10-2018) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει, σύμφωνα με έγγραφο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. 
της Ελληνικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχί, ότι διοργανώνεται από τον όμιλο The Times (ο μεγαλύτερος όμιλος 
μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ινδία) η 5η παγκόσμια επιχειρηματική διάσκεψη κορυφής, «5th Global 
Business Summit 2019», η οποία θα διεξαχθεί από τις 22 – 23 Φεβρουαρίου 2019 στο Νέο Δελχί της Ινδίας. 
 

Α.Π.: 3696 (04-10-2018) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει, σύμφωνα με έγγραφο της Β8 
Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, για τη διοργάνωση του επιχειρηματικού 
συνεδρίου, για το έτος 2018, της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ, υπό τον τίτλο «Η Ανατολική Εταιρική 
Σχέση της ΕΕ – Επιχειρηματικές Ευκαιρίες», το οποίο θα διεξαχθεί στη Βιέννη, στις 06 Δεκεμβρίου 2018. 
Το εν λόγω συνέδριο θα επικεντρωθεί σε Β2Β συναντήσεις επιχειρήσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα έξι 
κράτη εταίρους (Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Λευκορωσία και Ουκρανία) 
στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πληροφορικής ψηφιακών αγορών. 
Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 
https://eapbusinessforum2018.b2match.io, όπως και στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Προεδρίας της ΕΕ 
https://www.eu2018.at/calendar-events/political-events/2018-12-06-VA3-EaP-Business-Forum.html.  
Η διαδικασία εγγραφής είναι ήδη ανοικτή στην ιστοσελίδα https://eapbusinessforum2018.b2match.io/page-
2011, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Albana Agolli 
(aussenwirtschaft.osteuropa@wko.at, +43.590.900-4417).  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κοινοποιήσουν τη συμμετοχή τους και στη Διεύθυνσή (e-mail: b08@mfa.gr) . 
 

Α.Π.: 3714 (05-10-2018) 
«6th International Private Label Show - IPLS»  
6η Διεθνής έκθεση Ιδιωτικής ετικέτας για την Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών 
Τόπος Διεξαγωγής  : Crocus Expo, Μόσχα - Ρωσία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 20 – 21 Μαρτίου 2019 
Πληροφορίες   : Promo Solution  
Τηλέφωνα   : 231 231 5310  
E - Mail   : events-exprots.gr 
 
Α.Π.: 3784 (11-10-2018) 
Διεθνές τεχνολογικό Φόρουμ «Websummit 2018» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Λισσαβώνα - Πορτογαλίας 
Περίοδος Διεξαγωγής : 05 – 08 Νοεμβρίου 2018 
Πληροφορίες   : Πρεσβεία της Ελλάδος στη Λισσαβώνα 
Τηλέφωνα   : +351 213031267, 213031260-3 
E - Mail   : ecocom-lisbon@mfa.gr 
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Α.Π.: 3787 (11-10-2018) 
Hannover Messe 2019 
Τόπος Διεξαγωγής  : Αννόβερο – Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 01 – 05 Απριλίου 2019 
Πληροφορίες   : Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : 210 6419019 (Κα Δήμητρα Καλύβα) 
E - Mail   : d.kaliva@ahk.com.gr, hannovermesse@ahk.com.gr 
 

Α.Π.: 3842 (15-10-2018) 
Kuwait International Agro Food Expo 2019 
Τόπος Διεξαγωγής  : Hall 4A, Kuwait International Fair Grounds - Κουβέιτ 
Περίοδος Διεξαγωγής : 10 – 11 Απριλίου 2019 
Τηλέφωνα   : +91 9110472512 
E - Mail   : muktar@pineex.com 
Web-site   : www.kuwait-food.com/2019  
Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις/φορείς να κοινοποιήσουν για τυχόν ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και στη 
Διεύθυνση (e-mail : b08@mfa.gr). 
 

Α.Π.: 3847(16-10-2018) 
Διεθνής έκθεση επίπλου 2018 
Furniture Istanbul 2018 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εγκαταστάσεις CNR Expo Center, Κωνσταντινούπολη –Τουρκία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 06 – 11 Νοεμβρίου 2018 
Πληροφορίες   : Ελληνο – Τουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : 211 7000264–7, 211 0127466, 210 5244338 
Web-site                                         : www.cnrimob.com/index.aspx?ln=2  
 

Α.Π.: 3855 (16-10-2018) 
Διεθνής έκθεση Υπηρεσιών Ασφάλειας 
Τόπος Διεξαγωγής  : Βαγδάτη - Ιράκ 
Περίοδος Διεξαγωγής : 04 – 06 Δεκεμβρίου 2018 
Πληροφορίες   : Πρεσβεία του Ιράκ στην Αθήνα 
Τηλέφωνα   : 210 6778797 (Αθήνα), 00964 – 7708885609, 00964 – 7905984770 
E - Mail   : info@bg-ig.net, marketing@bg-ig.net. exb.1997@yahoo.com   
Web-site                                         : www.mofa.gov.iq 
Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις/φορείς να κοινοποιήσουν για τυχόν ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και στη 
Διεύθυνση (e-mail : chamber@arabgreekchamber.gr και b08@mfa.gr ). 
 

Α.Π.: 3874 (17-10-2018) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του ότι, το Αραβο-Ελληνικό 
Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως διοργανώνει το «7ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ» με τίτλο 
«Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Μία Νέα Ατζέντα για την Ανάπτυξη», που θα λάβει χώρα στις 27 και 28 
Νοεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών.  
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Α.Π.: 3945 (19-10-2018) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του ότι, η Ένωση των Εμπορικών 
και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Μεσογείου (ASCAME), το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιοτεχνίας, 
Υπηρεσιών και Πλοήγησης της Βαρκελώνης, η Ένωση για τη Μεσόγειο (UtM), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη 
Μεσόγειο (IEMed) και το Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZEB), διοργανώνουν την 12η έκθεση 
«Mediterranean Week of Economic Leaders» στης 21 – 23 Νοεμβρίου 2018 στη Βαρκελώνη. Στόχος είναι η 
συγκέντρωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ιδιαίτερα από την περιοχή της Μεσογείου, αλλά και συνολικά 
από την Ευρώπη, ενισχύοντας την προοπτική της επιχειρηματικής συνεργασίας και εστιάζεται στους τομείς 
της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τους 
αρμόδιους διοργανωτές, για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.medaeconomicweek.org και 
στο e-mail medaweekbarcelona@ascame.org. 
Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις/φορείς να κοινοποιήσουν τυχόν ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και στη 
Διεύθυνση e- mail: b08@mfa.gr 
 

Α.Π.: 3961 (23-10-2018) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με την 
Πολωνική Συνομοσπονδία Εργοδοτών (Lewiatan) και την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, 
διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στην Βαρσοβία της Πολωνίας, από την Τρίτη 15 έως την Πέμπτη 17 
Ιανουαρίου 2019.  
Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν οι ακόλουθοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας: · Ενέργεια. · ΤΠΕ. · 
Φάρμακα και καλλυντικά. · Κατασκευές και Δομικά Υλικά. Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Πολωνία.  
Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των ενεργειών, οι 
ενδιαφερόμενοι για συμμετοχής της εταιρείας, πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής, έως 
την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018.  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη: τηλ. 211 500 
6121, email: vmakrigianni@sev.org.gr). 
 

Α.Π.: 3963 (23-10-2018) 
Kuwait Infrastructure Summit  
Τόπος Διεξαγωγής  : Hilton Kuwait Resort - Κουβέιτ 
Περίοδος Διεξαγωγής : 03 – 04 Δεκεμβρίου 2018 
Πληροφορίες   : Κος Andrew Steevan (Δ/ντής της IQPC Middle East) 
Τηλέφωνα   : +971 43642975 
E - Mail   : enquiry@iqpc.ae 
Web-site   : www.kuwaitinfrastructuresummit.iqpc.com  
 Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις/φορείς να κοινοποιήσουν για τυχόν ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και στη 
Διεύθυνση e-mail: b08@mfa.gr  
 

Α.Π.: 3969 (23-10-2018) 
Heimtextil 
Εμπορική έκθεση για τον κλάδο υφασμάτων κατοικίας και επαγγελματικού εξοπλισμού 
Τόπος Διεξαγωγής  : Διεθνές εκθεσιακό κέντρο Φρανκφούρτης - Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 08 – 11 Ιανουαρίου 2019 
Πληροφορίες   : Messe Frankfurt Greece SP 
Τηλέφωνα   : 210 6410405  
Φάξ                                                   : 210 6410602 
E - Mail   : info@messefranfurt.gr 
Web-site                                         : www.messefrankfurt.gr 
 

mailto:evep@pcci.gr
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Α.Π.: 4082 (30-10-2018) 
Ενημερωτική συνάντηση για την αγορά του Βιετνάμ, την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, ώρα 14:00, 
στα Γραφεία του ΣΕΒ (Ξενοφώντος 5, Σύνταγμα).  
 
Α.Π.: 4083 (30-10-2018) 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Διεθνή Έκθεση «FOOD EXPO 2019».pc.com 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
Α.Π.: 3640 (01-10-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα, για το ρυθμιστικό πλαίσιο απόκτησης άδειας κυκλοφορίας στην αγορά της 
Σιγκαπούρης, φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών, από αρμόδια Αρχή Επιστήμης της Υγείας (Health 
Science Authority), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Σιγκαπούρη. 
 
Α.Π.: 3642 (01-10-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/1307 της Επιτροπής (ΕΕ), 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.: 3648 (01-10-2018) 
Η Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.), στο πλαίσιο των δράσεων για την 
προστασία των πολιτών και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης καταναλωτών, ιδιαίτερα των παιδιών, σε 
προϊόντα που ενδεχομένως μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα για την υγεία τους, ενημερώνει τους 
οικονομικούς φορείς που σχετίζονται με την διακίνηση (εισαγωγή και εμπορία) προϊόντων Laser. 
 
Α.Π.: 3699 (04-10-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/1203 της 21ης Αυγούστου 2018 της Επιτροπής (ΕΕ), με την οποία 
εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προβλέψουν προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 
2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ξυλεία φράξου που κατάγεται από ή που έχει υποστεί 
επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 
2017/204 της Επιτροπής. 
 
Α.Π.: 3750 (08-10-2018) 
Ενημερωτική εγκύκλιος για την απόκτηση άδειας εισαγωγής κάψουλας ζελατίνης προέλευσης μηρυκαστικών 
ή παρασκευής από ιστό ή οστό άλλον από δέρμα/δορά, οι αρμόδιες αρχές της χώρας εξαγωγής θα πρέπει είτε 
να εισάγουν μία δήλωση στο αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό είτε να εκδώσουν συμπληρωματική δήλωση, η 
οποία θα αναγράφει ότι, το προϊόν της ζελατίνης πληροί τις απαιτήσεις του Καν. 999/2001/ΕΚ της Ε.Ε., από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).  
 
Α.Π.: 3775 (10-10-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/1499 της Επιτροπής (ΕΕ), για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 
2018/954, για τη θέσπιση ορισμένων προστατευτικών μέτρων προκειμένου να προληφθεί η εξάπλωση της 
πανώλης των μικρών μηρυκαστικών στη Βουλγαρία. 
 
Α.Π.: 3852 (16-10-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/1512 της Επιτροπής (ΕΕ), 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.: 3858 (16-10-2018) 
Νέος κανονισμός για την παραγωγή, εισαγωγή και χρήση πλαστικών και βιοδιασπώμενων σακουλών 
μεταφοράς στη Γεωργία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Τιφλίδα. 
 
Α.Π.: 3976 (23-10-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/1583 της Επιτροπής (ΕΕ), για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της 
απόφασης 2006/766/ΕΚ, όσον αφορά τις εισαγωγές δίθυρων μαλακίων και αλιευτικών προϊόντων από το 
Περού και τη Μιανμάρ για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 
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Α.Π.: 3977 (23-10-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/1576 της Επιτροπής (ΕΕ), 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.: 4036 (26-10-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/1597 της Επιτροπής (ΕΕ), για την τροποποίηση του παραρτήματος της 
εκτελεστικές απόφασης 2017/247, για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση όστιων υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 4038 (26-10-2018) 
1.Εκτελεστική απόφαση 2018/1503/ΕΕ της 8ης Οκτωβρίου2018 της Επιτροπής (ΕΕ), για τη θέσπιση μέτρων 
για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Aromia bungii (Faldermann). 
Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω απόφαση θέσπισης των επειγόντων μέτρων για τον επιβλαβή οργανισμό Aromia 
bungii (Faldermann), καθορίζει τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις για την εισαγωγή και διακίνηση εντός της ΕΕ 
συγκεκριμένων φυτών, συγκεκριμένης ξυλείας και ξύλινων μέσων συσκευασίας του είδους Prunus spp. 
 
2.Εκτελεστική απόφαση 2018/1137/ΕΕ της 10ης Αυγούστου 2018 της Επιτροπής (ΕΕ), για την επιτήρηση, 
τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για το υλικό ξύλινων συσκευασιών οι 
οποίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών. 
Η ανωτέρω απόφαση αφορά τα ξύλινα μέσα συσκευασίας συγκεκριμένων αποστολών, Λευκορωσίας ή Κίνας. 
 
Α.Π.: 4076 (30-10-2018) 
Λήψη από τον Καναδά προσωρινών δασμολογικών μέτρων για επτά κατηγορίες προϊόντων χάλυβα. 
 
Α.Π.: 4100 (31-10-2018) 
Ιχνηλασιμότητα καπνού (νέο επικαιροποιημένο αρχείο). 
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