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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 
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.: 5002 (06-12-2019) 
Σας ενημερώνουμε ότι η Κορεατική εταιρεία NEPLE Co.,  επιθυμεί να εισάγει συσκευασμένη κάπαρη από 
τη χώρα μας. 
Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες  μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Dh Kim στα τηλέφωνα 
008231-704 -7334, 008210-3255-1582 ( κινητό ), Fax : 008231-705-7334, e-mail : tigerhana@daum.net 
 
Α.Π.: 5308 (23-12-2019) 
Σας ενημερώνουμε ότι η Ιαπωνική εταιρεία TEN DAI ( https://www.ten-dai.co.jp ), ενδιαφέρεται να εισάγει 
ελληνικές παντόφλες για το σπίτι, α) για τον χειμώνα και β) για το καλοκαίρι, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
που να παραπέμπουν στην Ελλάδα π.χ. παντόφλα σε στυλ τσαρούχι (e-mail : i.kamiyashiki@ten-dai.co.jp). 
Σε περίπτωση προβλημάτων στην επικοινωνία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 
Τόκυο στο ecoom-tokyo@mfa.gr. 
 
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, 09 Ιανουαρίου 2020 
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   
Πληροφορίες: Κ. Χατζηϊωάννου   
Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5   
Φαξ: 210 41.78.680 
E-mail: commerce@pcci.gr 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
 
Α.Π.: 4902 (02-12-2019) 
Διεθνής Έκθεση στο Μπαχρέιν 
«Bahrain International Garden Show (BIGS) 2020»  
Τόπος Διεξαγωγής  : Bahrain International Exhibition and Convention Center - Μπαχρέιν  
Περίοδος Διεξαγωγής : 04 – 07 Μαρτίου 2020  
Web-site   : www.bigs.com.bh 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες με την 
υπεύθυνο του τμήματος Διεθνών Πωλήσεων της έκθεσης κα. Shana Al Shamlan (τηλ. +97339616003, 
e-mail : sana@niadbh.com) και τον υπεύθυνο του Τμήματος Τοπικών Πωλήσεων, κ. Maitha 
Mohammad Abdula (τηλ. +97336660994, e-mail : maitha@oso.bh). 
 
Α.Π.: 4906 (02-12-2019) 
Hannover Messe 2020 
Τόπος Διεξαγωγής  : Αννόβερο – Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 20 – 24 Απριλίου 2020 
Πληροφορίες   : Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : 210 64 19 019 (κα Δήμητρα Καλύβα) 
E - Mail   : d.kaliva@ahk.com.gr, hannovermesse@ahk.com.gr 
 
Α.Π.: 4952 (03-12-2019) 
Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «7η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Helexpo - Μαρούσι 
Περίοδος Διεξαγωγής : 24 – 26 Ιανουαρίου 2020 
Πληροφορίες   : Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής-  

  Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής  
Τηλέφωνα   : 213 20 65 772 (κ. Μπιτακλή Ελένη), 

  213 20 65 771 (κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος)  
 
Α.Π.: 5036 (09-12-2019) 
Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «7η Food Expo 2020» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Κέντρο Athens Metropolitan Expo (Αεροδρόμιο  

« Ελ. Βενιζέλος) Σπάτα Αττικής        
Περίοδος Διεξαγωγής : 07– 09 Μαρτίου 2020 
Πληροφορίες   : Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής,  

Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της 
Τηλέφωνα   : 213 20 65 772 (κ. Μπιτακλή Ελένη),  

  213 20 65 771 (κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος)  
 

mailto:evep@pcci.gr
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Α.Π.: 5164 (17-12-2019) 
Διεθνής Αγροτική Έκθεση SIAM 
Τόπος Διεξαγωγής  : Μεκνές - Μαρόκο 
Περίοδος Διεξαγωγής : 14 – 19 Απριλίου 2020 
Πληροφορίες   : Mme Hanae Alaoui Slimani 
Τηλέφωνα   : 00212 535 46 03 00/01, 00212661429 467, 661 398 654 
E - Mail   : h.alaoui@salon-afgriculture.ma 
Παράλληλα στο περιθώριο της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν B2B συναντήσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και κρατικών φορέων σχετικά με θέματα, όπως η ενίσχυση των βιολογικών 
καλλιεργειών, η επαγγελματική κατάρτιση νέων καλλιεργητών κ.α.  
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή πρέπει να γίνει πριν το τέλος Ιανουαρίου 2020, ενώ 
σημειώνεται ότι θα διατίθεται εκθεσιακός χώρος έως 18 τ.μ. χωρίς χρέωση. 
 
Α.Π.: 5315 (24-12-2019) 
Έκθεση Δερμάτινων Ενδυμάτων και Υποδημάτων «Leather and More» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Σμύρνη – Τουρκία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 21 – 23 Ιανουαρίου 2020 
Πληροφορίες  : Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα  
Φαξ    : 210 72 42 948 
E - Mail   : atina@trade.gov.tr 
Web-site   : http://leatherandmore.izfas.com.tr/home 
 
Α.Π.: 5328 (27-12-2019) 
Διεθνής έκθεση ENERGA  
Τόπος Διεξαγωγής  : Σεράγεβο – Βοσνία και Ερζεγοβίνη  
Περίοδος Διεξαγωγής : 09 – 11 Ιουνίου 2020  
Πληροφορίες  : Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σεράγεβο (Υπεύθυνος Γραφείου, Σύμβουλος Α’ 

κ. Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης) 
Φαξ    : +38 733 203512 
Τηλέφωνα   : +38 733 560551 
E - Mail   : ecocom-sarajevo@mfa.gr   
Web-site   : http://www.energa.ba/?lang=2 
 
Α.Π.: 5334 (27-12-2019) 
Έκθεση νυφικών, γαμπριάτικων και ενδυμάτων αμπιγιέ 
«If Wedding Fashion Izmir 2020» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Σμύρνη – Τουρκία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 20 – 23 Ιανουαρίου 2020 
Πληροφορίες  : Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα  
Φαξ    : 210 72 42 948 
E - Mail   : atina@trade.gov.tr 
Web-site   : https://ifwedding.izfas.com.tr/index.php/en/ 
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Α.Π.: 5336 (27-12-2019) 
Έκθεση Επίπλων και αξεσουάρ «CNR IMOB 2020» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Κωνσταντινούπολη – Τουρκία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 20 – 23 Ιανουαρίου 2020 
Πληροφορίες  : Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα  
Φαξ    : 210 72 42 948 
E - Mail   : atina@trade.gov.tr 
Web-site   : http://cnrimob.com/index.aspx?ln=2 
 

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. 
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Π. www.pcci.gr, υπάρχουν οι σχετικές αναρτήσεις 
σχετικά με την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ. 
 
Α.Π.: 5016 (06-12-2019) 
Ανακοινώσεις των θεσμικών και λοιπών Οργάνων και των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, από την Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Α.Π.: 5018 (09-12-2019) 
Εκτελεστική Απόφαση 2019/1952 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος 
της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ, σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων, όσον 
αφορά στην αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1952&from=EL 
 
Α.Π.: 5024 (09-12-2019) 
Ενημερωτικό έγγραφο για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης στην Ινδονησία 
και έλεγχος υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής  της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.  
 
Α.Π.: 5096 (13-12-2019) 
Ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την ψήφιση νέου εθνικού νόμου στη 
Βουλγαρία, για τα σήματα και τις γεωγραφικές ενδείξεις στον κλάδο των οινοπνευματωδών ποτών 
στο πλαίσιο Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Νοεμβρίου 2012. 
 
Α.Π.: 5108 (13-12-2019) 
Ενημερωτικό σημείωμα το οποίο γνωστοποιεί πρόσφατες εγκυκλίους του Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελλάδας στην Τύνιδα, που αναφέρονται στη λειτουργία του λιμένος Rades της Τύνιδας. 
 
Α.Π.: 5139 (16-12-2019) 
Εκτελεστική Απόφαση 2019/2001 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση της απόφασης 
2009/821/ΕΚ όσον αφορά στους καταλόγους συνοριακών σταθμών ελέγχου και κτηνιατρικών 
μονάδων στο TRACES. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2001&from=EL 
 
Α.Π.: 5141 (16-12-2019) 
Εκτελεστική Απόφαση 2019/1970 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ 
της απόφασης 93/52/ΕΟΚ σχετικά με το καθεστώς επίσημης απαλλαγής από τη βρουκέλλωση ( B. 
melitensis)  και του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 2003/467/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς επίσημης 
απαλλαγής από τη βρουκέλλωση ορισμένων περιφερειών της Ισπανίας, καθώς και των 
παραρτημάτων Ι και ΙΙ της απόφασης 2008/185/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς απαλλαγής από τη νόσο 
Aujeszky (ψευδολύσσα) και την έγκριση προγραμμάτων εκρίζωσης της νόσου σε ορισμένες 
περιφέρειες της Ιταλίας. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1970&from=EL 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5016_2019_F18405.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5018_2019_F12460.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1952&from=EL
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5024_2019_F19673.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5096_2019_F24712.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5108_2019_F27743.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5108_2019_F27743.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5139_2019_F31253.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5139_2019_F31253.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2001&from=EL
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5141_2019_F5774.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5141_2019_F5774.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1970&from=EL


 
 

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 

 

 
Α.Π.: 5143 (16-12-2019) 
Εκτελεστική Απόφαση 2019/1972 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση της εκτελεστικής 
απόφασης 2013/764/ΕΕ σχετικά με μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά στην κλασική 
πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1972&from=EL 
 
Α.Π.: 5145 (16-12-2019) 
Εκτελεστική Απόφαση 2019/1998 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση της εκτελεστικής 
απόφασης (EE) 2018/320 όσον αφορά στην περίοδο εφαρμογής των μέτρων υγειονομικού ελέγχου 
για τις σαλαμάνδρες σχετικά με τον μύκητα Batrachochytrium salamandrivorans. 
 
Α.Π.: 5146 (16-12-2019) 
1. Εκτελεστική Απόφαση 2019/1992 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση της εκτελεστικής 
απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη 
δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη με την παράταση της περιόδου εφαρμογής της. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1992&rid=1 
 
2.  Εκτελεστική Απόφαση 2019/2011 της Επιτροπής της Ε.Ε, για την τροποποίηση της εκτελεστικής 
απόφασης (ΕΕ) 2016/2009 για την έγκριση των προγραμμάτων εμβολιασμού κατά της οζώδους 
δερματίτιδας που υπέβαλαν τα κράτη μέλη με την παράταση της περιόδου εφαρμογής της. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2011&rid=1 
 
Α.Π.: 5220 (19-12-2019) 
Εκτελεστική Απόφαση 2019/1994 της Επιτροπής της Ε.Ε, για την τροποποίηση του παραρτήματος 
της εκτελεστικής απόφασης  2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον 
αφορά στην αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1994&from=EL 
 
Α.Π.: 5284 (20-12-2019) 
Ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείο Εξωτερικών, σχετικά με την ακύρωση εφαρμογής άρθρου 4 
διατάγματος 5497 για επικυρωμένα τιμολόγια εξαγωγής του Λιβάνου. 
 
Α.Π.: 5289 (20-12-2019) 
Εκτελεστική Απόφαση 2019/2114 της Επιτροπής της Ε.Ε, για την τροποποίηση του παραρτήματος 
της εκτελεστικής απόφασης  2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον 
αφορά στην αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2114&from=EL 
 
Α.Π.: 5290 (20-12-2019) 
1. Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2074, της Επιτροπής της Ε.Ε. για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά 
στους κανόνες σχετικά με τη διενέργεια ειδικών επίσημων ελέγχων στα φορτία ορισμένων ζώων και 
αγαθών που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης 
χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2074&rid=1 
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2. Η εκτελεστική απόφαση 2019/2098 της Επιτροπής της Ε.Ε. για τις προσωρινές απαιτήσεις υγείας 
των ζώων για φορτία προϊόντων ζωϊκής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο και τα οποία προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από 
άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2098&rid=1 
 
3. Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/1666 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά στους όρους για την παρακολούθηση της μεταφοράς και της άφιξης 
φορτίων ορισμένων αγαθών από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην εγκατάσταση στον 
τόπο προορισμού στην Ένωση. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1666&rid=1 
 
Α.Π.: 5293 (23-12-2019) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/2007 της Επιτροπής της Ε.Ε.  για την θέσπιση  κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά στους καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, ζωϊκού αναπαραγωγικού υλικού, 
ζωϊκών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, καθώς και σανού και άχυρου που υποβάλλονται 
σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου για την τροποποίηση της απόφασης 
2007/275/ΕΚ. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2007&rid=1 
 
Α.Π.: 5319 (24-12-2019) 
Εκτελεστική Απόφαση 2019/1614 της Επιτροπής της Ε.Ε., της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη να προβλέψουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 
2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά στα γεώμηλα, εκτός από αυτά που προορίζονται για 
φύτευση,  καταγωγής των περιφερειών Akkar και Bekaa του Λιβάνου. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1614&rid=1 
 
Α.Π.: 5349 (30-12-2019) 
Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2126 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ)2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στους 
κανόνες που ισχύουν για ειδικούς επίσημους ελέγχους για ορισμένες κατηγορίες ζώων και αγαθών, 
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται μετά την διενέργεια αυτών των ελέγχων και ορισμένες 
κατηγορίες ζώων και αγαθών που εξαιρούνται από επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς 
σταθμούς ελέγχου. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2126&from=EL 
 
Α.Π.: 5350 (30-12-2019) 
1. Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/478, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στις κατηγορίες των 
φορτίων που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. 

        https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0478&rid=1 
 
2. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2129 της Επιτροπής, για τον καθορισμό κανόνων για την 

ομοιόμορφη εφαρμογή της συχνότητας ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε 
ορισμένα φορτία ζώων και αγαθών που εισέρχονται στην Ένωση. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2129&rid=1 
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3. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2130 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη  διάρκεια και μετά τη 
διενέργεια των ελέγχων εγγράφων, των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε ζώα 
και αγαθά που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2130&rid=1 
 

Α.Π.: 5355 (30-12-2019) 
1.    Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1139 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 όσον αφορά στους επίσημους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης σε σχέση με τις απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα και τα 
προϊόντα αλιείας και σχετικά με την αναφορά στις αναγνωρισμένες μεθόδους δοκιμών για θαλάσσιες 
βιοτοξίνες και στις μεθόδους δοκιμής του νωπού γάλακτος και του θερμικά επεξεργασμένου 
αγελαδινού γάλακτος. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1139&rid=1 

 
2.  Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/627 της Επιτροπής της Ε.Ε., περί καθορισμού ενιαίων 
πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης 
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2074/2005 της Επιτροπής όσον αφορά στους επίσημους ελέγχους. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0627&rid=1 
 
3. Διορθωτικό στον Εκτελεστικό Κανονισμό  (ΕΕ) 2019/628 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2019, 
για τον καθορισμό υποδειγμάτων επίσημων πιστοποιητικών που αφορούν ορισμένα ζώα και αγαθά 
και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2074/2005 και του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/759 όσον αφορά στα εν λόγω υποδείγματα πιστοποιητικών. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0628R(03)&rid=2 
 
Α.Π.: 5367 (31-12-2019) 
Ενημερωτικό έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε., Ι. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, 1. Διεύθυνση 
Ελέγχων Τμήμα Στ΄, 2. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας Τμήμα Α΄, όσον αφορά στους 
νέους αριθμούς φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. ολλανδικών ατομικών επιχειρήσεων. 
Πληροφορίες σχετικά με τον Φ.Π.Α. της Ολλανδίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Φορολογικής και 
Τελωνειακής Διοίκησης της Ολλανδίας : www.belastingdienst.nl/business. 
Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος εγκυρότητας ενός κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., σε συνδυασμό με την 
επωνυμία του, πραγματοποιείται  μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
VIES στην ηλεκτρονική διεύθυνση:«http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/»,καθώς και στην 
ενότητα « Εγκυρότητα/Εγκυρότητα αριθμού Φ.Π.Α.-V.I.E.S. » στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Α.Α.Δ.Ε. : 
«http://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/egkyrotita/egkyrotita-arithmoy-fpa-vies». 
Επίσης για τα κράτη μέλη που δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η επωνυμία μέσω των ηλεκτρονικών 
δ/σεων, ο έλεγχος πραγματοποιείται τηλεφωνικά από το Τμήμα Στ΄ της Διεύθυνσης Ελέγχων της 
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., στους τηλεφωνικούς αριθμούς : 210-
3646227, 210-3616754 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
d.eleg6@aade.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.: 4905 (02-12-2019) 
Οδηγός επιχειρείν στη Γεωργία (Τιφλίδα, Νοέμβριος 2019), ο οποίος περιλαμβάνει γενικά στατιστικά στοιχεία, 
επιχειρηματικό περιβάλλον, φορολογία – δασμολόγηση, επενδυτικό περιβάλλον, διαγωνισμούς – προμήθειες, 
κλάδους ειδικότερου ενδιαφέροντος για ελληνικές επιχειρήσεις και χρήσιμους ιστότοπους πληροφόρησης, από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Τιφλίδα. 
 
Α.Π.: 4915 (02-12-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων της Αιγύπτου (Νοέμβριος 2019, τεύχος 11), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο. 
 
Α.Π.: 4938 (03-12-2019) 
Ενημερωτικό σημείωμα για τη διεξαγωγή Φόρουμ μεσογειακών προϊόντων διατροφής (29 Νοεμβρίου 2019, 
Μαδρίτη), με κύριο αντικείμενο τη διατροφική αξία των μεσογειακών προϊόντων, με έμφαση στα ιχθυηρά, από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 4939 (03-12-2019) 
Ενημερωτικό σημείωμα για τη διεξαγωγή στοχευμένης ημερίδας για την παρουσίαση του «Οδηγού Επιχειρείν 
για την Ισπανία 2019» και των αποτελεσμάτων του Βαρόμετρου του επιχειρηματικού κλίματος στην Ισπανία 
για το έτος 2019 (27 Νοεμβρίου 2019, Μαδρίτη – Ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 4940 (03-12-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος της Αλβανίας (Νοέμβριος 
2019), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα. 
 
Α.Π.: 4955 (04-12-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βελγίου (Νοέμβριος 2019), από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες. 
 
Α.Π.: 4965 (04-12-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων του Ιράκ (Νοέμβριος 2019, τεύχος 29), από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού Προξενείου στο Ερμπίλ. 
 
Α.Π.: 4971 (05-12-2019) 
Ενημερωτικό σημείωμα για τις ενεργειακές σχέσεις Ελλάδος – Ισπανίας και κλαδική μελέτη για τον τομέα της 
ενέργειας στην Ισπανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 4976 (04-12-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Κούβα (Νοέμβριος 2019, τεύχος 8), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Αβάνα. 
 
Α.Π.: 4977 (05-12-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο (Νοέμβριος 2019) επισκόπησης κυριότερων οικονομικών ειδήσεων και διμερών 
οικονομικών σχέσεων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
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Α.Π.: 4978 (05-12-2019) 
Ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Μόσχα, όσον αφορά 
νομοσχέδιο που εισήχθη στη Ρωσική Δούμα, το οποίο στοχεύει στην εκ βάθρων αναμόρφωση της ρωσικής 
αγοράς οίνου. 
 
Α.Π.: 4995 (06-12-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά (Νοέμβριος 2019), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα. 
 
Α.Π.: 5079 (11-12-2019) 
Ενημερωτικό σημείωμα για τη δραστηριοποίηση της νέας εταιρείας EasyJet Holidays σε ευρωπαϊκούς 
προορισμούς περιλαμβανομένων Ισπανίας και Ελλάδας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη 
Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 5094 (13-12-2019) 
Ενημερωτικό σημείωμα όσον αφορά σε πρόταση επέκτασης στην Ελλάδα, γαλλικής επιχείρησης («Colombus 
Café»), μέσω του Ισραηλινού μετόχου της, από το Υπουργείο Εξωτερικών, Β8 Διεύθυνση, Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης. 
 
Α.Π.: 5103 (13-12-2019) 
Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας PLMA Show 2019 (18 -19 Νοεμβρίου 2019, 
εκθεσιακό/συνεδριακό Κέντρο Donald E Stevens, Σικάγο), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού Προξενείου της 
Ελλάδος στο Σικάγο. 
 
Α.Π.: 5128 (16-12-2019) 
Ενημερωτικό σημείωμα όσον αφορά στις επιχειρηματικές αποστολές της επαρχίας Οντάριο για το 2019, από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Τορόντο. 
 
Α.Π.: 5174 (17-12-2019) 
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.: 5185 (18-12-2019) 
Ενημερωτικό σημείωμα για τη Διεθνή Έκθεση Μόδας στη Μασσαλία (17 – 30 Σεπτεμβρίου 2020) και πρόταση 
συμμετοχής της Ελλάδας, από το Υπουργείο Εξωτερικών, Β8 Διεύθυνση, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. 
 
Α.Π.: 5240 (19-12-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο (Τεύχος 39, Δεκέμβριος 2019)επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών 
ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ.  στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 5340 (30-12-2019) 
Δημοσίευμα για τις επιπτώσεις της CETA στις εισαγωγές φέτας στον Καναδά, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του 
Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Τορόντο. 
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