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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  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.: 4899 (10-11-2022) 
Ουγγρική εταιρεία παραγωγής ενεργειακών ποτών, αναζητά εταιρείες διανομής για τοποθέτηση & εμπορία 
των προϊόντων στην ελληνική αγορά, από Hepa Greece. 
 
Α.Π.: 5084 (22-11-2022) 
Ενδιαφέρον ουκρανικής εταιρείας Sklo Alliance για την επείγουσα αγορά εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγικών 
σταθμών που λειτουργούν με φυσικό αέριο, με τάση παραγωγής ίση με 6.300 V, προκειμένου να διατηρήσει 
την παραγωγή προϊόντων στρατηγικών τομέων της ουκρανικής οικονομίας, από  το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Πρεσβείας της Ουκρανίας  στην Ελλάδα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, Νοέμβριος 2022 

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Πληροφορίες: Στεφ. Γεωργόπουλος   

Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5 (εσωτ. 232)   

E-mail: commerce@pcci.gr 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evep/articles/category.jsp?context=102&categoryid=3604
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4899_2022_F23789.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5084_2022_F22030.pdf
http://agora.mfa.gr/applications/applications/limit/10?limitstart=0
mailto:commerce@pcci.gr
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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.: 4825 (07-11-2022)  
Διεθνής Έκθεση Ειδών σπιτιού “Poland Houseware Show” 
Περίοδος Διεξαγωγής : 28 - 30 Μαρτίου 2022 
Τόπος Διεξαγωγής  : Βαρσοβία, Πολωνία 
Πληροφορίες   : http://polandhousewareshow.com/   
E-mail επικοινωνίας  : ecocom-warsaw@mfa.gr 
     
Α.Π.: 4900 (10-11-2022)  
Μεταφορά Έκθεσης “Thematic Tourism Expo και Food Festival” 
Περίοδος Διεξαγωγής : 06 -09 Μαΐου  2023 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Κέντρο Λαμίας 
Πληροφορίες   : Mact Media Group 
E-mail    : g.karachristos@mact.gr , info@mact.gr  
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 211 01 29 575 (Γεώργιος  Καραχρήστος) 
Iστοσελίδα της έκθεσης : www.mact.gr 
 
Α.Π.: 4936 (14-11-2022)  
22η Έκθεση “Expokos”που αφορά: κατασκευές, ενέργεια, μηχανολογικό εξοπλισμό 
Περίοδος Διεξαγωγής : 18 -19 Οκτωβρίου  2023 
Τόπος Διεξαγωγής  : Πρίστινα, Κόσοβο 
Πληροφορίες   : Mact Media Group 
E-mail    : db1@mfa.gr 
Τηλέφωνο επικοινωνίας :210-3682764  
Iστοσελίδα της έκθεσης : https://www.ceokos.com/expokos/en/ 
 
Α.Π.: 5051 (21-11-2022)  
Διεθνής Έκθεση Επίπλων “La Maison Expo 2023” 
Περίοδος Διεξαγωγής : 09 - 13 Μαΐου 2023 
Τόπος Διεξαγωγής  : Διεθνές Συνεδριακό & Εκθεσιακό Κέντρο Ντόχα, Κατάρ 
Πληροφορίες   : http://www.lamaisonexpo.org 
E-mail επικοινωνίας  : besma@lamaisonexpo.org 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4825_2022_F24964.pdf
http://polandhousewareshow.com/
mailto:ecocom-warsaw@mfa.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4900_2022_F21177.pdf
mailto:g.karachristos@mact.gr
mailto:info@mact.gr
http://www.mact.gr/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4936_2022_F32174.pdf
mailto:db1@mfa.gr
https://www.ceokos.com/expokos/en/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5051_2022_F32143.pdf
http://www.lamaisonexpo.o/
mailto:besma@lamaisonexpo.org


 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Γ. Κασιμάτη 1, πλ. Οδησσού, Τ.Τ. 18531, Πειραιάς, Τηλ: 210 41.77.241-5, Φαξ: 210 41.78.680 
Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.gr 

 

 
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.: 4729 (02-11-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων της Γερμανίας (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 
2022), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 4733 (02-11-2022) 
Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων στην Ισπανία Οκτωβρίου 2022, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 4740 (02-11-2022) 
Επισκόπηση οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Αργεντινή (Οκτώβριος 2022), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Μπουένος Άιρες. 
 
Α.Π.: 4750 (02-11-2022) 
Δελτίο με οικονομικά και επιχειρηματικά νέα από την Ολλανδία (Οκτώβριος 2022), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη. 
 
Α.Π.: 4751 (02-11-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την Πολωνία για το μήνα Νοέμβριο, από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βαρσοβία. 
 
Α.Π.: 4760 (03-11-2022) 
Ενημέρωση για απαισιόδοξες εκτιμήσεις έρευνας της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Επιμελητηρίων 
Βιομηχανίας και Εμπορίου για το επιχειρηματικό κλίμα, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στο 
Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 4812 (04-11-2022) 
Ενημερωτικό Δελτίο με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια 
Μακεδονία. για τον μήνα Οκτώβριο 2022, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια. 
   
Α.Π.: 4819 (07-11-2022) 
Ενημέρωση σχετικά με την πτώση στον τομέα του τουρισμού στο Λίβανο, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Λίβανο. 
 
Α.Π.: 4820 (07-11-2022) 
Ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του λιβανικού τραπεζικού τομέα, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Λίβανο. 
 
Α.Π.: 4824 (07-11-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων στο Λίβανο (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λίβανο. 
 
Α.Π.: 4832 (07-11-2022) 
Ενημέρωση σχετικά με την άνοδο ζήτησης ακινήτων μετά τη συμφωνία οριοθέτησης νοτίων θαλάσσιων 
συνόρων Λιβάνου – Ισραήλ στην περιοχή, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λίβανο. 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
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Α.Π.: 4939 (14-11-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας από την Κροατία για το μήνα Oκτώβριο 
2022, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ζάγκρεμπ. 
 
Α.Π.: 4940 (14-11-2022) 
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον τομέα πληροφορικής στη Ρουμανία και τις πρόσφατες εξελίξεις σε 
αυτόν, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 4958 (14-11-2022) 
Ενημέρωση σχετικά με την ισχύουσα κατάσταση του δημοσίου τομέα στο Λίβανο, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Λίβανο. 
 
Α.Π.: 4959 (14-11-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας για το μήνα Οκτώβριο 2022, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 4966 (15-11-2022) 
Ενημέρωση σχετικά με την επίσημη παρουσίαση της πρώτης Λιβανικής διαδικτυακής πύλης για το εμπόριο, 
Lebtrade Portal, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λίβανο. 
 
Α.Π.: 4986 (16-11-2022) 
Ενημέρωση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λίβανο, σχετικά με την έναρξη ερευνητικών 
δραστηριοτήτων της γαλλικής ενεργειακής Total Energies στο Λίβανο. 
 
Α.Π.: 5017 (18-11-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με μελέτη  καναδικού λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τορόντο. 
 
Α.Π.: 5087 (23-11-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο με το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρουμανίας, αύξηση εξαγωγών κατά 34,5%, αύξηση 
εισαγωγών κατά 23,1%, η Ρουμανία εξακολουθεί να παραμένει στην 9η θέση των κυριότερων εξαγωγικών 
προορισμών για τα ελληνικά προϊόντα, (9μηνο 2022),  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στο 
Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 5108 (24-11-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την Αργεντινή για το μήνα Νοέμβριο, από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Μπουένος Άιρες. 
 
Α.Π.: 5166 (28-11-2022) 
Ενημερωτικό σημείωμα οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βελγίου (Νοέμβριος 2022), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες.  

www.pcci.gr
mailto:evep@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.: 4735 (02-11-2022) 
Ενημέρωση σχετικά με κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2022/2057 του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 
2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1706 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης 
αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-
2023, από το Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων Eιδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών  της 
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ. 
 
Α.Π.: 4737 (02-11-2022) 
Ενημέρωση σχετικά με νέες δασμολογικές ποσοστώσεις για προϊόντα χάλυβα καταγωγής Ρωσίας - Καν. (ΕΕ) 
2022/1904 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου 
σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας, που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην 
Ουκρανία, από το Τμήμα Α’ Συντονισμού Τελωνειακών Διαδικασιών και Απλουστεύσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ. 
 
Α.Π.: 4799 (04-11-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο με το διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής, της 
4ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, όσον αφορά στις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση φορτίων ορισμένων ζώων και 
αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση, από το Τμήμα εισαγωγών – εξαγωγών και ενδοενωσιακού 
εμπορίου ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 
 
Α.Π.: 4801 (04-11-2022) 
Ενημέρωση σχετικά με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2022/2067 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.: 4831 (07-11-2022) 
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
54 Η του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997, κατά την πρώτη εφαρμογή 
των διατάξεων αυτών, από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ. 
 
Α.Π.: 4891 (10-11-2022) 
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αριθμού φορολογικού μητρώου ΑΦΜ/ΦΠΑ σε 
υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγγραφή τους στο ειδικό 
καθεστώς του άρθρου  47Γ του  Κώδικα ΦΠΑ - Α.115, από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της 
ΑΑΔΕ. 
 
Α.Π.: 4910 (10-11-2022) 
Ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις ασφαλούς διάθεσης των παιχνιδιών στην αγορά, 
από το τμήμα Γ’ Δομικών, Χημικών και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων, της  Διεύθυνσης Ασφάλειας και 
Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Επενδύσεων. 
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Α.Π.: 4953 (14-11-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/2176 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.: 4954 (14-11-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2022/2183 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά στις 
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, ζωϊκού 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.: 5049 (21-11-2022) 
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την αιγυπτιακή πλευρά για την 
εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας για τα εξής προϊόντα: 1. Μονωτικά υλικά 2. Μηχανική 
ηλιακής ενέργειας – Καλώδια 3. Λιπάσματα 4. Κατασκευαστικά υλικά 5. Χρώματα και βερνίκια. 6. Πλυντήρια 
πιάτων 7. Ηλεκτρικές συσκευές – ασφάλεια 8. Καλώδια φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στο  Κάιρο. 
 
Α.Π.: 5089 (23-11-2022) 
Ενημέρωση σχετικά με νέο κανονισμό της Αρχής FDA για την ιχνηλασιμότητα των διατροφικών προϊόντων 
στην αγορά ΗΠΑ, για πρόληψη των τροφιμογενών ασθενειών, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στην Ουάσιγκτον. 
 
Α.Π.: 5178 (28-11-2022) 
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 40 και 46 του ν. 4994/2022 («Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης», Α΄215/18-11-2022), από  τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ. 
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