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Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
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FAX: 210 3682771 Α.Π.    56626
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ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------

ΚΟΙΝ: Πρεσβεία Καΐρου και Γραφείο ΟΕΥ αυτής

Ε.Δ.: - Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
- Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού
- Διπλωματικό Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
- Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Φραγκογιάννη
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ και Εξωστρέφειας
- Γραφείο κας Β΄ Γενικής Διευθύντριας
- Γεν. Δ/νση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής
- Α6, Β3, Β6 και Γ1 Δ/νσεις

ΘΕΜΑ: Κατάθεση  στον  ΠΟΕ  από  την  Αιγυπτιακή  πλευρά  ειδοποιήσεων  σχετικά  με  την
εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας προϊόντων 

Σχετ.: Έγγραφο Γραφείου ΟΕΥ Καΐρου με Α.Π.: Φ. 2040/1548/22.11.2020 (μη προς όλους)

Σε συνέχεια ενημέρωσης που λάβαμε από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
της Ελλάδας στο Κάιρο, σας γνωρίζουμε ότι η Αίγυπτος κατάθεσε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
(ΠΟΕ) νέες ειδοποιήσεις σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας για εισαγωγή
επίπλων και παιδικού εξοπλισμού.

Επισυνάπτονται  οι  προαναφερόμενες  ειδοποιήσεις,  ενώ στους ακόλουθους  συνδέσμους  της
ιστοσελίδας του ΠΟΕ, μπορείτε  να παρακολουθείτε  τόσο τις  νέες ειδοποιήσεις  όσο και  τις  συναφείς
προσθήκες σε προηγούμενες ειδοποιήσεις :
α) Για τεχνικά εμπόδια: http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search και
β) Για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά: http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search

Παρακαλούμε  για  την  ενημέρωση  των  μελών  σας  και  την  αποστολή  τυχόν  σχολίων,
παρατηρήσεων  κλπ,  ως  προς  τα  νέα  πρότυπα,  απευθείας  στο  Γραφείο  Οικονομικών  και  Εμπορικών
Υποθέσεων Καΐρου, στο e-mail: ecocom-cairo@mfa.gr, το αργότερο έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020,
προκειμένου να προωθηθούν εγκαίρως στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κάιρο.

 

Συν: 1 ηλ. αρχείο pdf (2 σελ.)

Ο Διευθυντής

Αντώνιος Κατεπόδης
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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NOTIFICATION 

The following notification is being circulated in accordance with Article 10.6 
 

1. Notifying Member: EGYPT  

If applicable, name of local government involved (Article 3.2 and 7.2):  

2. Agency responsible:  

Egyptian Organization for Standardization and Quality 
16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo - Egypt 
E-mail: eos@idsc.net.eg/eos.tbt@eos.org.eg 
Website: http://www.eos.org.eg 

Tel.: 0222845528 
Fax: 0222845504 

Name and address (including telephone and fax numbers, email and website 

addresses, if available) of agency or authority designated to handle comments 
regarding the notification shall be indicated if different from above:  

3. Notified under Article 2.9.2 [X], 2.10.1 [  ], 5.6.2 [  ], 5.7.1 [  ], other:  

4. Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff 
heading. ICS numbers may be provided in addition, where applicable): Furniture 
(ICS 97.140), Equipment for children (ICS 97.190) 

5. Title, number of pages and language(s) of the notified document: Draft standard 
For "Playpens for domestic use —Safety requirements and test methods" (46 page(s), in 

Arabic) 

6. Description of content: This Draft standard specifies the safety requirements and test 

methods for playpens and folding playpens for domestic use, for a child with a body weight 
up to 15 kg. 

Worth mentioning is that this Draft standard is technically identical with BS EN 

12227:2010. 

7. Objective and rationale, including the nature of urgent problems where 

applicable: Safety requirements.; Other 

8. Relevant documents:  

BS EN 12227:2010. 

9. Proposed date of adoption: To be determined 

Proposed date of entry into force: To be determined 

10. Final date for comments: 60 days from notification 
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11. Texts available from: National enquiry point [X] or address, telephone and fax 
numbers and email and website addresses, if available, of other body:  

Egyptian Organization for Standardization and Quality 
Address: 16 Tadreeb El-Modarrebeen St. 

Ameriya, Cairo - Egypt 
E-mail: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg 

Website: http://www.eos.org.eg 
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