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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

 
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.: 4077 (12-10-2022) 
Ουγγρική εταιρεία η οποία αναπτύσσει και παρέχει έξυπνους μετρητές και λογισμικό παρακολούθησης για 
ορθή ενεργειακή διαχείριση νερού, θερμότητας, ηλεκτρικής ενέργειας, στάθμης ήχου, ποιότητας αέρα 
εσωτερικού χώρου, αναζητά ελληνικές εταιρείες για εμπορικές συνεργασίες, από Hepa Greece. 
 
Α.Π.: 4720 (31-10-2022) 
Ενημέρωση από  το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αργεντινή, για τις κάτωθι εταιρείες της 
Αργεντινής οι οποίες αναζητούν συνεργασία με ελληνικές εταιρείες, 

• ALUN-CO BARILOCHE S.R.L, φυσικό μεταλλικό νερό από πηγές της Παταγονίας. 
• ARTEDULCES.A., alfajor εξαγωγές γκουρμέ τροφίμων 
• PARALELO42 S.A., βιολογικά γλυκά, γεύσεις από την Παταγονία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για ζήτηση επιχειρηματικών συνεργασιών και προσφορών, μπορείτε να  ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών, Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας : 
http://agora.mfa.gr/applications/applications/limit/10?limitstart=0 
 
 
 
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, Οκτώβριος 2022 

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Πληροφορίες: Στεφ. Γεωργόπουλος   

Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5 (εσωτ. 232)   

E-mail: commerce@pcci.gr 

www.pcci.gr
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http://www.pcci.gr/evep/articles/category.jsp?context=102&categoryid=3604
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
 
Στο ΕΒΕΠ – Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-42.23.364. 
 
 
Α.Π.: 4058 (11-10-2022)  
Διαγωνισμός οίνου “SAKURA – Japan Women’s Wine Awards” 
Περίοδος Διεξαγωγής : 08-11 Δεκεμβρίου 2022 
Τόπος Διεξαγωγής  : Τόκυο, Ιαπωνία 
Πληροφορίες   : https://sakuraaward.com/en/index.html 
Προθεσμία Δηλώσεων Συμμετοχής: Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022 
 
 
Α.Π.: 4116 (13-10-2022)  
40η Διεθνή Έκθεση του Χαρτούμ 2022 
Περίοδος Διεξαγωγής : 24 - 31 Ιανουαρίου 2023 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Κέντρο Λαμίας 
Πληροφορίες   : www.sudanfreezones.com  
E-mail επικοινωνίας  : ifk.mrkm@sudanfreezones.com 
Iστοσελίδα της έκθεσης : www.khartoumexpo.com  
  
 
Α.Π.: 4405 (21-10-2022)  
4ο Συνέδριο Συνεργασίας Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων Κίνας – Χωρών ΚΑΕ (Μηχανισμός 
Συνεργασίας «14+1») 
Περίοδος Διεξαγωγής : 06 – 08  Δεκεμβρίου 2022 
Τόπος Διεξαγωγής  : Διαδικτυακά & δια ζώσης  Χεμπέι, Κίνα  
Πληροφορίες   : zjbgs2010@zhongjie.gov.cn. & info@eg.gov.gr 
 
 
Α.Π.: 4635  (24-10-2022)  
6Ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ε.Ε.- Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου 
Περίοδος Διεξαγωγής : 24  Νοεμβρίου 2022 (υβριδική μορφή) 
Τόπος Διεξαγωγής  : Βρυξέλλες, Βέλγιο 
Πληροφορίες   : https://eugcc.eu/ 
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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.: 3928 (03-10-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων της Ν. Κορέας (Σεπτέμβριος 2022), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σεούλ. 
 
Α.Π.: 3932 (03-10-2022) 
Δελτίο τύπου της Enterprise Greece αναφορικά με την ενημέρωση ξένων εταιρειών για τις προοπτικές 
ανάπτυξης αιολικής ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα, από το Γραφείο Tύπου της Εnterprise Greece.. 
 
Α.Π.: 3940 (03-10-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων της Ισπανίας (Σεπτέμβριος 2022), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 3960 (04-10-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από την Ολλανδία για το μήνα Σεπτέμβριο 
2022, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Χάγη. 
 
Α.Π.: 3968 (05-10-2022) 
Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με έρευνα αγοράς του αιγυπτιακού κλάδου κατασκευών καθώς και την 
εγχώρια βιομηχανία και  αγορά δομικών υλικών (2022), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στο 
Κάιρο. 
 
Α.Π.: 4018 (07-10-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού  ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας  (Σεπτέμβριος 2022), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 4028 (10-10-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων της Αργεντινής (Σεπτέμβριος 2022), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μπουένος Άιρες. 
 
Α.Π.: 4029 (10-10-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας από την Κροατία για το μήνα Σεπτέμβριο 
2022, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ζάγκρεμπ. 
 
Α.Π.: 4109 (12-10-2022) 
Από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λίβανο, ενημέρωση σχετικά με τις πρώτες οικονομικές 
εκτιμήσεις, από την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ για την οριοθέτηση των θαλάσσιων 
συνόρων τους. 
 

www.pcci.gr
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Α.Π.: 4238 (18-10-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο αναφορικά με αυξημένα περιστατικά απάτης σε εισαγωγές πέλλετ από την Πολωνία, από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βαρσοβία. 
 
Α.Π.: 4261 (19-10-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος της Βόρειας Μακεδονίας 
(Σεπτέμβριος 2022), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 4663 (25-10-2022) 
Ενημέρωση σχετικά με τα επίπεδα πληθωρισμού στο Λίβανο, μηνός Σεπτεμβρίου 2022, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 
της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βηρυτό. 
 

www.pcci.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.: 3934 (03-10-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο αναφορικά με το υπ. αρ. 4815/16-9-2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, με θέμα : « Επικαιροποιημένος Οδηγός Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων (FAQ΄s) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα στις δημόσιες συμβάσεις, λόγω ενεργειών της 
Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την  κατάσταση στην Ουκρανία», από το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού της Γεν. Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων της ΑΑΔΕ. 
 
Α.Π.: 3988 (05-10-2022) 
Ενημέρωση αναφορικά με την  Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1658 της Επιτροπής της Ε.Ε. για ορισμένα 
προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Γερμανία, από το 
Τμήμα εισαγωγών – εξαγωγών και ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
Α.Π.: 3989 (05-10-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο αναφορικά με τους νέους όρους εισόδου φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες και εδάφη στην Ε.Ε. από τις 21 
Απριλίου 2021, από το Τμήμα εισαγωγών – εξαγωγών και ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων και 
προϊόντων ζωικής προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
Α.Π.: 3990 (05-10-2022) 
Σημείωμα αναφορικά με την ενημέρωση και εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/1627 της 
Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα 
σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη , από 
το Τμήμα εισαγωγών – εξαγωγών και ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής 
προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
Α.Π.: 3991 (05-10-2022) 
Δελτίο αναφορικά με την ενημέρωση και εφαρμογή των Εκτελεστικών Κανονισμών 2022/1618 και 
2022/1676 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση των παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 
φορτίων πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και 
πτερωτά θηράματα, από το Τμήμα εισαγωγών – εξαγωγών και ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων και 
προϊόντων ζωικής προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
Α.Π.: 3992 (05-10-2022) 
Σημείωμα αναφορικά με την ενημέρωση και εφαρμογή  των Εκτελεστικών Κανονισμών 2022/1617 και 
2022/1841 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των 
χοίρων, από το Τμήμα εισαγωγών – εξαγωγών και ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων και προϊόντων 
ζωικής προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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Α.Π.: 4099 (12-10-2022) 
Δελτίο αναφορικά με την ενημέρωση και εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/1853 της 
Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα 
σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη , από 
το Τμήμα εισαγωγών – εξαγωγών και ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής 
προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
Α.Π.: 4102 (12-10-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο αναφορικά με νέα καταχώρηση στο ΜΕΝΟ φορτίων που αποστέλλονται στο Κόσσοβο, 
από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.  
 
Α.Π.: 4103 (12-10-2022) 
Σημείωμα αναφορικά με την ενημέρωση και εφαρμογή  του Εκτελεστικού Κανονισμού 2022/1911 της 
Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 
για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, από το 
Τμήμα εισαγωγών – εξαγωγών και ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
Α.Π.: 4149 (14-10-2022) 
Ενημέρωση σχετικά με κυκλοφορία επικίνδυνου προϊόντος, το οποίο δημοσιεύθηκε σε Δελτίο Τύπου στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας/ΥΠΑΝΕΠ, από το Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης Ασφαλείας και 
Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικών Υποδομών και 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. 
 
Α.Π.: 4233 (18-10-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο αναφορικά με πρόσφατα στοιχεία για την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού 
καραντίνας Xylella Fastidiosa στην Πορτογαλία, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.  
 
Α.Π.: 4239 (18-10-2022) 
Σημείωμα αναφορικά με την ενημέρωση και εφαρμογή  του Εκτελεστικού Κανονισμού 2022/1961 της 
Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση των παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων 
πουλερικών,  ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά 
θηράματα, από το Τμήμα εισαγωγών – εξαγωγών και ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων και προϊόντων 
ζωικής προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
Α.Π.: 4297 (20-10-2022) 
Ενημέρωση σχετικά με απαγόρευση εισαγωγών μη απαραίτητων κατηγοριών προϊόντων στην Αιθιοπία από 
τις 17/10/2022, από το Τμήμα Β1 της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας. 
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