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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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.: 3643 (06-11-2017) 
Εταιρεία  : Spektar Cop    
Διεύθυνση  : Pancevacki put 221 Beograd Serbia 
Τηλέφωνο                      : +381 011 2748 030 
Κινητό                              : +381 062 71 33 23 
E-mail   : aa@spektarcop.rs 
Web-site                          : www.spektarcop.rs 
Ενδιαφέρον                : Ελληνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται  επί μακρόν στη Σερβία στο χώρο των   
                                               κατασκευών και διαθέτει 2.500  τ.μ. κλειστών χώρων από τα οποία 1.000 τ.μ. ίσως και  
                                               πλέον είναι άμεσα διαθέσιμα και 2.000 τ.μ. εξωτερικών χώρων φυλασσόμενους και  
                                               ηλεκτρονικά παρακολουθούμενους. 
                                               Ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με αντίστοιχες ελληνικές εταιρείες.  
                                                

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 Δεκεμβρίου 2017 

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Πληροφορίες: Κ. Χατζηϊωάννου   

Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5   

Φαξ: 210 41.78.680 

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/EmpNL3643_2017_F8623.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3643_2017_F8623.pdf
mailto:aa@spektarcop.rs
http://www.spektarcop.rs/
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.: 3567 (01-11-2017) 
Μελέτη για τον τομέα υποδομών και κατασκευών για την Ισπανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στην Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 3578 (01-11-2017) 
Επικαιροποιημένος οδηγός επιχειρείν για την Αίγυπτο, ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες για το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, το εταιρικό και επενδυτικό θεσμικό πλαίσιο, την φορολογία, το δασμολογικό 
καθεστώς, τα εμπορικά εμπόδια και τις διαδικασίες εισαγωγών, καθώς και το εργασιακό καθεστώς, το 
καθεστώς ιδιοκτησίας και την στρατηγική εισόδου στην αγορά, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Κάιρο. 
 
Α.Π.: 3598 (01-11-2017) 
Επιχειρηματικός οδηγός για το Βέλγιο 2017, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών. 
 
Α.Π.: 3612 (02-11-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο B΄ δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2017, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας 
στην Άγκυρα. 
 
Α.Π.: 3627 (03-11-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο Νο 8, επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων των Σκοπίων 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 3632 (03-11-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο για το μήνα Οκτώβριο 2017, οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βελγίου, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών. 
 
Α.Π.: 3639 (06-11-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο όσον αφορά την αγορά της Ουγγαρίας καθώς και τις διμερείς εμπορικές – οικονομικές 
σχέσεις, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βουδαπέστη. 
 
Α.Π.: 3645 (06-11-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο ( 16 Οκτωβρίου – 06 Νοεμβρίου 2017 ), σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής 
οικονομίας καθώς και τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα  Μαΐου - Ιουνίου 
2018, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
 
Α.Π.: 3646 (06-11-2017) 
Μελέτη για την διάρθρωση της Ισπανικής οικονομίας και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες ανά τομέα της αγοράς. 
Περιλαμβάνει στοιχεία για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ισπανίας γενικότερα και ειδικότερα με 
την Ελλάδα καθώς και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που υφίστανται για ξένες εταιρείες στην Ισπανία, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Μαδρίτη. 
 
 
 
 
 

www.pcci.gr
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3578_2017_F11896.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3598_2017_F3112.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3598_2017_F3112.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3612_2017_F11502.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3612_2017_F11502.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3627_2017_F11571.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3627_2017_F11571.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3632_2017_F11666.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3632_2017_F11666.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3639_2017_F13518.pdf
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Α.Π.: 3652 (07-11-2017) 
Επιχειρηματικός οδηγός Κροατίας ( Οκτώβριος 2017 ), περιλαμβάνει περιβάλλον – πλουτοπαραγωγικούς 
πόρους – οικονομία, θεσμικό πλαίσιο επιχειρηματικότητας, οικονομικό περιβάλλον – εξωτερικό εμπόριο, 
διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, χρήσιμες πληροφορίες καθώς και εμπορικές εκθέσεις στη Κροατία, 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ζάγκρεμπ. 
 
Α.Π.: 3678 (08-11-2017) 
Ετήσια έκθεση για την Ινδική οικονομία έτους 2016, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Νέο 
Δελχί. 
 
Α.Π.: 3710 (10-11-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο μηνός Οκτωβρίου 2017, επισκόπησης οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών 
σχέσεων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 3722 (10-11-2017) 
Ενημερωτικό οικονομικό και επιχειρηματικό δελτίο Πολωνίας, αρ. 14 ( Οκτώβριος 2017 ), από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. Βαρσοβίας. 
 
Α.Π.: 3781 (15-11-2017) 
Ενημερωτικό σημείωμα από την ημερίδα που διοργάνωσε η εταιρεία διεθνών διαμεταφορών  και logistics 
DHL, για τις τελευταίες εξελίξεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με έμφαση στις εταιρείες DHL και ALIBABA,  από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 3818 (17-11-2017) 
Οδηγός επιχειρείν, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα. 
 
Α.Π.: 3838 (17-11-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά ( Οκτώβριος 2017 ), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα. 
 
Α.Π.: 3849 (20-11-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο Νο 9 ( Νοέμβριος 2017 ), επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών 
ειδήσεων των Σκοπίων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 3868 (21-11-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο ( 07 – 19 Νοεμβρίου 2017 ), σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας 
καθώς και τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα  Μαΐου - Ιουνίου 2018, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 3871 (21-11-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο Α΄ δεκαπενθημέρου Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την οικονομική πολιτική, την ενέργεια, 
τις διεθνείς σχέσεις καθώς και επιχειρηματικές ειδήσεις, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην 
Άγκυρα. 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
 
Α.Π.: 3679 (08-11-2017) 
Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την περιμετρική προστασία χώρου, 
Περίφραξη κι ασφάλεια κτιρίου -  Perimeter Protection 2018 
Τόπος Διεξαγωγής  : Διεθνές εκθεσιακό κέντρο Νυρεμβέργη - Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 16 – 18  Ιανουαρίου  2018 
Πληροφορίες   : Nuernberg Messe  
Τηλέφωνα   : 210 64.10.405 
Φάξ                                                   : 201 64.10.602 
E–mail    : info@nuernbergmesse.gr, 
Web-site   : www.nuernbergmesse.gr 
 
Α.Π.: 3701 (08-11-2017) 
Natural & Organic Products Europe 
Τόπος Διεξαγωγής  : Excel Λονδίνο – Μ. Βρετανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 22 – 23  Απριλίου  2018 
Πληροφορίες   : Reco Exports  
Τηλέφωνα   : 231 23.15.310 
E–mail    : info@reco-exports.gr 
 
Α.Π.: 3707 (10-11-2017) 
Διεθνής Έκθεση Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών στο Βερολίνο 
Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό κέντρο IFA, Βερολίνο - Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 31 Αυγούστου  – 05 Σεπτεμβρίου 2018 
Πληροφορίες   : Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : 210 64.19.037, 2310 32.77.33 
Φάξ                                                   : 210 64.45.175 
E–mail    : berlinmesse@ahk.com.gr 
 
Α.Π.: 3707 (10-11-2017) 
3η Διεθνής Έκθεση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συσκευών στην Κίνα 
CE China International Brand Show for Consumer Electronics 

Τόπος Διεξαγωγής  : Shenzhen Convention & Exhibition Center, Shenzhen - Κίνα 
Περίοδος Διεξαγωγής : Μάϊος 2018 
Πληροφορίες   : Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : 210 64.19.037, 2310 32.77.33 
Web-site   : www.german-fairs.gr 
Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018. 
 
Α.Π.: 3744 (13-11-2017) 
Πρόγραμμα διεθνών εκθέσεων για το 2018 της Romexpo ( http://www.romexpo.ro/en/exhibition-schedule-
2018/ ), επίσημου φορέα διοργάνωσης διεθνών κλαδικών εκθέσεων στη Ρουμανία. 
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Α.Π.: 3789(15-11-2017) 
13ο Διεθνές  συνέδριο για το χρυσό και το ασήμι 
« 13th International Gold & Silver Symposium » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Convention Center Lima, Lima - Peru 
Περίοδος Διεξαγωγής : 29 – 31 Μαΐου  2018 
Πληροφορίες   : Πρεσβεία Περού ( Αθήνα ) 
Τηλέφωνα   : 210 77.92.761, 210 77.92.905 
Φάξ                                                   : 210 77.92.905 
 
Α.Π.: 4014 (29-11-2017) 
Διεθνής έκθεση υπηρεσιών διάσωσης 
4th Edition Secours Expo 
Τόπος Διεξαγωγής  : Porte de Versailles, Paris - France 
Περίοδος Διεξαγωγής : 08 – 10  Φεβρουαρίου  2018 
Πληροφορίες   : Victor Cousseau ( Development  officer, Oxygene-Secours Expo/ 
                                                              Secours Mag, 41 rue Poliveau 75005 Paris – France )  
Τηλέφωνα   : +33 (0) 1 43.37.10.19 
E–mail    : contact@secours-expo.com 
Web-site   : www.secours-expo.com 
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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.: 3615 (02-11-2017) 
Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με την εισαγωγή δειγμάτων ειδών της Σύμβασης CITES από τη 
Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου στη χώρα μας, από την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ. 
 
Α.Π.: 3630 (03-11-2017) 
Ανακοίνωση από την Διεύθυνση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων - Τμήμα Β΄ Ειδικών 
Καθεστώτων Εισαγωγών, σχετικά με τη χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων/αναστολών που θα 
ισχύσουν από 01/07/2018 ο σχετικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Ε. Ε. και συγκεκριμένα 
στον ακόλουθο σύνδεσμο : http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=el 
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ή επαγγελματικές Ενώσεις παρακαλούνται να ενημερωθούν από τον παραπάνω 
σύνδεσμο σχετικά με τυχόν προϊόντα ενδιαφέροντός τους και,  εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση για 
κάποιο αίτημα, να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου τ.ε., ώστε οι  
αντιρρήσεις τους να διαβιβαστούν έγκαιρα στην αρμόδια Επιτροπή Δασμολογικής Οικονομίας ( Economic 
Tariff Question Group ) της Ε. Επιτροπής. 
 
Α.Π.: 3631 (03-11-2017) 
Οι αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας επιβάλουν προσωρινούς περιορισμούς στην εισαγωγή ζώντων 
προβάτων και αιγών και προϊόντων αυτών, καθώς και στη διέλευση ζώντων προβάτων και αιγών από το νομό 
Λέσβου στη Ρωσική Ομοσπονδία από τις 02-11-2017. 
Επιπλέον, κατά την εισαγωγή των ανωτέρω από την Ελλάδα προς τη Ρωσική Ομοσπονδία στα σχετικά 
κτηνιατρικά πιστοποιητικά , στην παράγραφο που αφορά την απουσία ευλογιάς προβάτων και αιγών πρέπει 
να αναγράφεται , είτε ιδιοχείρως, είτε με τυπογραφικό κείμενο « εκτός από τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, 
Ξάνθης, Πιερίας, Λέσβου της Ελλάδας ». 
 
Α.Π.: 3647 (06-11-2017) 
Επικαιροποιημένος κατάλογος απαγόρευσης, στη Ρωσική Ομοσπονδία, εισαγωγής προϊόντων προέλευσης 
μεταξύ άλλων χωρών, και από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Μόσχα. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σας παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου 

Ο.Ε.Υ. :  Προϊστάμενος: Αθανάσιος Καραπέτσας, Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
            Διεύθυνση: Leontievski Per.4, Moscow 125009 
            Τηλέφωνα: +7495 5392970 
            ΦΑΞ: +7495 5392974 
            E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr 
 
Α.Π.: 3673 (07-11-2017) 
Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
της βάσης δεδομένων του Μητρώου Εμπόρων Οπωροκηπευτικών ( Μ.Ε.Ν.Ο. ) και την διενέργεια ελέγχων 
καταλληλότητας αναγγελθέντων φορτίων. 
 
Α.Π.: 3743 (13-11-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/2000, για την τροποποίηση του παραρτήματος της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247, για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3647_2017_F9690.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3673_2017_F16718.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3673_2017_F16718.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3743_2017_F26542.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3743_2017_F26542.pdf


 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

 
 
Α.Π.: 3840 (20-11-2017) 
Τροποποίηση της απόφασης Ε.Ο.Φ. υπ΄αριθμ. 91635/28-11-16 περί προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων 
εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης ως προς τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο 
συνημμένο πίνακα, μετά από διαρκή αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας φαρμάκων στην αγορά και 
σύμφωνα με την εισήγηση της  Υπηρεσίας, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι εμβολιαστικές ανάγκες των 
ασθενών. 
 
Α.Π.: 3857 (21-11-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/1840, 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. 
Με την εκτελεστική απόφαση 2017/1840 της Επιτροπής, η διάρκεια ισχύος των ανωτέρω μέτρων 
παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2018. 
 
Α.Π.: 3864 (21-11-2017) 
Αναμενόμενα προβλήματα στο εμπόριο με την Κίνα, λόγω προσφάτων αποφάσεων της κινεζικής κυβέρνησης, 
στο πλαίσιο της ενίσχυσης της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Παράλληλα η ανακοινωθείσα απόφαση, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ( ΠΟΕ ), της Κίνας 
να απαγορέψει, από 01/01/2018, την εισαγωγή 24 προϊόντων που εντάσσονται στη γενικότερη κατηγορία 
των στερεών απορριμμάτων ( solid waste ), για περιβαλλοντικούς επίσης λόγους, αναμένεται να δημιουργήσει 
περαιτέρω προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της κινεζικής αγοράς. 
 
Α.Π.: 3972 (27-11-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/1969, για την τροποποίηση του παραρτήματος 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.: 3975 (27-10-2017) 
Εκτελεστικός κανονισμός 2017/2058 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΚ) 2016/6 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων 
καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα. 
 
Α.Π.: 3976 (27-10-2017) 
Εκτελεστικός κανονισμός 2017/1973 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2074/2005 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους σε αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται από σκάφη με 
σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισάγονται στην Ένωση μετά  τη μεταφορά τους σε 
τρίτες χώρες και για τη θέσπιση υποδείγματος πιστοποιητικού υγείας για τα προϊόντα αυτά. 
 
Α.Π.: 4017 (29-11-2017) 
Κανονισμός 2017/1980 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού 
(ΕΚ ) αριθ. 2074/2005 όσον αφορά τη μέθοδο ανίχνευσης της παραλυτικής τοξίνης των μαλακίων ( PSP ). 
 
Α.Π.: 4023 (29-11-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/2165, για την έγκριση του σχεδίου εκρίζωσης της 
αφρικανικής πανώλης των χοίρων στους αγριόχοιρους σε ορισμένες περιοχές της Τσεχικής Δημοκρατίας. 
 
Α.Π.: 4024 (29-11-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/2181, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 
(ΕΕ) 2016/1918 σχετικά με την λήψη ορισμένων μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τη χρόνια εξασθενητική 
νόσο. 
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Α.Π.: 4034 (30-11-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/2174, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ε της 
οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά το υγειονομικό πιστοποιητικό για το εμπόριο μελισσών και 
αγριομελισσών. 
 
Α.Π.: 4035 (30-11-2017) 
Εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/2176 και 2017/2198, για ορισμένα προσωρινά μέτρα 
προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των στην Πολωνία. 

 
Α.Π.: 4036 (30-11-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/2173, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της 
απόφασης 2008/185/ΕΚ όσον αφορά την έγκριση προγράμματος ελέγχου για την εκρίζωση της νόσου  του 
Aujeszky στην περιφέρεια Lombardia στην Ιταλία. 

 
Α.Π.: 4037 (30-11-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/2166, 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. 
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