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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:944]  

• Newsletter Enterprise Greece, Οκτώβριος 2019 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:945]  

• Οικονομικό Προφίλ Αλβανίας 2018 

 

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:946]  

• Εκτενές Δημοσίευμα της Politico για το ελληνικό ελαιόλαδο με τίτλο: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» 

                       

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:947]  

• Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας 

   - Ενέργεια και Ορυκτά 

   - Κατασκευές, δομικά υλικά και Real Estate 

   - Αγροτικός Τομέας και τομέας τροφίμων 

   - Βιομηχανικός Τομέας 

   - Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών 

   - Τομέας Τουρισμού 

   - Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

• Οικονομικό Προφίλ Βόρειας Μακεδονίας 2018 

 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:948]  

• Επιχειρηματικός Οδηγός, Οκτώβριος 2019 

1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 

2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

3. Φορολογία-Δασμολόγηση 

4.Επενδυτικό Περιβάλλον 

5. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις 

          - Τουρισμός 

          - Τρόφιμα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/images/public/OCT19.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67914
http://agora.mfa.gr/infofiles/Olive%20oil%20-%20Politico%20be.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/Olive%20oil%20-%20Politico%20be.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67833
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67833
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_2018_%CE%B2%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%20mk.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%92%CE%9A%CE%95%202019%20ba.pdf
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          - Κατασκευές/Μελετητικός 

          - Πληροφορική 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:949]  

• Η αγορά Φαρμάκων στη Γεωργία 

              1. Γενικά Στοιχεία για την αγορά Φαρμάκων Γεωργίας 

2. Εξωτερικό Εμπόριο 

          - Πορεία Ελληνικών Εξαγωγών φαρμάκων στη Γεωργία 

3. Δίκτυα Διανομής Φαρμακευτικών-Ανταγωνισμός 

4.Θεσμικό Πλαίσιο 

5. Συμπεράσματα 

           

ΙΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:950]  

• Ετήσια Έκθεση 2018 

1. Γενικά Στοιχεία 

2. Οικονομία της Ινδίας 

3. Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας – Ινδίας 

                                             - Τρόφιμα-Ποτά, Δομικά Υλικά-Μάρμαρα, Πληροφορική, Α.Π.Ε., Τουρισμός 

                                             - Συμπληρωματικές προτάσεις προώθησης εξαγωγών 

 

ΙΡΑΚ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:951]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Σεπτέμβριος 2019 

 

   - Διμερές Εμπόριο Ελλάδος –Ιράκ την περίοδο Ιανουαρίου –Ιουλίου 

   - Επανεκκίνηση 2.000 έργων στην Περιφέρεια Κουρδιστάν που ανεστά-λησαν λόγω  

οικονομικής κρίσης 

• Οικονομικό Προφίλ Ιράκ 

 

ΙΡΑΝ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:952]  

• Οδηγός Επιχειρείν στο Ιράν, Οκτώβριος 2018 

 

   1. Ξένες Επενδύσεις στο Ιράν 

   2. Ειδικές Ζώνες Οικονομικού και Ελεύθερου Εμπορίου του Ιράν 

   3. Καθιέρωση Νομικής Παρουσίας στο Ιράν 

   4. Φορολογία: Ανασκόπηση του Ιρανικού Φορολογικού Συστήματος 

   5. Εργατικό Δίκαιο: Απασχόληση Αλλοδαπών στο Ιράν 

   6. Ιρανικός Νόμος περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91GORA_%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%202019%20ge.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202017(161018)%20in.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20(%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%2028)%20iq.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67942
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/64170


 

 een.ec.europa.eu                   4 
 

• Οικονομικό Προφίλ Ιράν 2018 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:953]  

• Έρευνα Αγοράς για τον Κλάδο των Φρούτων και Λαχανικών στην Ισπανία 

 

          - Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση-προσφορά 

          - Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

Παρά το γεγονός ότι στην Ισπανία η ζήτηση για λαχανικά και φρούτα έχει μειωθεί τα 

τελευταία έτη, ορισμένα προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται στην Ελλάδα θα μπορούσαν 

να εισέλθουν στην αγορά της Ισπανίας και να επιλεχθούν από τους εδώ καταναλωτές λόγω 

της υψηλής ποιότητας.  

Το ελληνικό ακτινίδιο ήδη κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς.  

Επιπλέον προϊόντα που οι Έλληνες αγρότες θα μπορούσαν να εξάγουν στην εδώ αγορά 

είναι το κρεμμύδι, τα πράσινα φασόλια, τα κολοκυθάκια και η τομάτα, των οποίων οι 

εισαγωγές παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση την τελευταία πενταετία. 

•  Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Οκτώβριος 2019 

 

ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:954]  

• Νέα Νομοθεσία Ανακύκλωσης Γυάλινων Συσκευασιών και επιπτώσεις για Έλληνες εξαγωγείς 

 

         Μόλις  πληροφορηθήκαμε  ότι  το  Κοινοβούλιο  της  Νοτίου  Κορέας  υπερψήφισε,  με 

συνοπτικές διαδικασίες, νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο 

τροποποιεί ριζικά τις διαδικασίες ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών τροφίμων-ποτών 

(Act on the Promotion of Saving and Recycling of Resources). Η εφαρμογή του ως άνω 

νόμου ξεκινά από τις 25 Δεκεμβρίου τρέχοντος  έτους  και  ενδέχεται  να  έχει  σοβαρές  

συνέπειες για  τα  εισαγόμενα  προϊόντα  που χρησιμοποιούν γυάλινες συσκευασίες. 

 

        Ιδιαίτερα ανησυχητική παρουσιάζεται η κατάσταση για το κρασί (αλλά και για την 

μπύρα και το ουίσκι), καθώς πρακτικά όλες οι φιάλες του κρασιού είναι αδιαφανείς ή 

ημιαδιαφανείς και έγχρωμες, προκειμένου να προστατεύσουν το περιεχόμενο από την 

οξείδωση που προκαλούν οι ακτίνες του ηλίου. 

 

        Επιπρόσθετα, η  νέα  νομοθεσία απαγορεύει εξολοκλήρου την  εισαγωγή  στην  Κορέα 

προϊόντων που χρησιμοποιούν τις ακόλουθες συσκευασίες: 

             1.PVC Bottles, 

             2.Έγχρωμα PET Bottles,  

             3.PETBottles με αυτοκόλλητα και ετικέτες που δεν μπορούν να αφαιρεθούν με 

θερμική    επεξεργασία (thermalalkali) 

 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63921
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A6%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3,%20%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202019%20es.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9E%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3,%20%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202019%20es.pdf
Νέα%20Νομοθεσία%20Ανακύκλωσης%20Γυάλινων%20Συσκευασιών%20και%20επιπτώσεις%20για%20Έλληνες%20εξαγωγείς
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:955]  

• Οδηγός Επιχειρείν στην Ολλανδία 2019 

   1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 

   2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

           - Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά της Ολλανδίας 

   3. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις 

 

      Υπάρχουν  δυνατότητες  περαιτέρω  αύξησης  των  ελληνικών  εξαγωγών  προϊόντων  

όπως           είναι  για παράδειγμα  τα  φρούτα,  το  ελαιόλαδο,  τα  κρασιά  και  τα  ψάρια, 

τα  καλλυντικά  και  προϊόντα προσωπικής  υγιεινής τα  οποία  είναι  προϊόντα  υψηλής  

ποιότητας  και  διεθνώς  ανταγωνιστικά. Απαιτείται όμως αυστηρή τυποποίηση των 

προϊόντων και ιδίως ανταγωνιστικές τιμές. Εκτιμάται ως απαραίτητη  η  συμμετοχή 

ελληνικών  επιχειρήσεων σε Διεθνείς κλαδικές Εκθέσεις  που διοργανώνονταιστην 

Ολλανδία.Η Ολλανδία, ως χώρα διερχομένων κεφαλαίων και εμπορευμάτων, τα  οποία  

διακινούνται  από  τα  εγκαταστημένα  στονολλανδικό  χώρο  παραρτήματα  πολυεθνικών 

επιχειρήσεων λόγω της γεωγραφικής της θέσης στην Ευρώπη, μπορεί να αποτελέσει 

αγορά στόχο για εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων. 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:956]  

• Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία, Σεπτέμβριος 2019 

   1. Η Οικονομία της Ουγγαρίας 

   2. Επιχειρηματικές – Εμπορικές Ειδήσεις 

   3. Διεθνείς Εκθέσεις 

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:957]  

• Επιχειρηματικός Οδηγός 2019 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:958]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Σεπτέμβριος 2019 

                               1. Πρόσφατες Οικονομικές Εξελίξεις 

                               2. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

                               3. Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Ρουμανίας κατά το 2018. Αύξηση Ελληνικών Εξαγωγών 

κατά 11,09% 

                                          - Διμερές Εμπόριο 

http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%20-%20-2019%20nl.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%202019%20hu.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67934
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20ro.pdf
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                                          - Ανάλυση κυριότερων εισαγωγών ελληνικών προϊόντων στη Ρουμανία ανά 

καφάλαιο Σ.Ο. κατά το Ά Εξάμηνο του 2019 και 2018 αντιστοίψως 

                               4. Τρέχοντες Διαγωνισμοί στη Ρουμανία 

• Οδηγός Επιχειρείν 2019 

                               1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 

                               2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

                                          - Θεσμικό πλαίσιο 

                                          - Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά της χώρας 

                                          - Καταναλωτικά Πρότυπα 

                               3. Κλάδοι ειδικότερου Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις 

                                          - Αγροτικά Προϊόντα - Τρόφιμα 

                                          - Κατασκευές – Δομικά Υλικά 

                                          - Φαρμακευτικά – Καλλυντικά 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:959]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019 

 

• Ενημερωτικό Δελτίο Ουζμπεκιστάν Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019 

                          

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:960]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Σεπτέμβριος 2019 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:961]  

• Οδηγός Επιχειρείν, Οκτώβριος 2019 

 

                               1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 

                               2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

                                        - Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά της χώρας 

                               3. Κλάδοι ειδικότερου Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις 

                                  Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος σε αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τη 

Σλοβενία καταλαμβάνουν διαχρονικά (κατά την τελευταία 10ετία) κατ’ αρχάς τα 

προϊόντα Πετρελαίου και δευτερευόντως η Ηλεκτρική Ενέργεια και το Οξείδιο 

του Αργιλίου. 

Από τα υπόλοιπα είδη, τα προϊόντα διατροφής (κυρίως ορισμένα παραδοσιακά 

τρόφιμα και νωπά φρούτα) καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο στις κατηγορίες 

τους, με τις προοπτικές ανάπτυξης τους να είναι δυνατές -ανάλογα και με την 

κατηγορία στην οποία ανήκουν (π.χ. ελαιόλαδο, ελιές, φέτα) -αλλά ποσοτικά 

περιορισμένες, δεδομένου του μεγέθους της εδώ αγοράς. 

 

http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%202019_compressed%20ro.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68044
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68045
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%99%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202019%20sg.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BD%20%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%202019%20si.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Γ. Φράγκου, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: sbtse@otenet.gr   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:962] 

 

 

1. Το σχέδιο Γιούνκερ έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση και την ανάπτυξη στην ΕΕ 

(Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο για την Ελλάδα) 

 

2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Σ. Βαινά, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr   

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:963] 

 

 

 

1. «Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση: «Επιχειρούμε Έξω» μέχρι 

20/12/2019» 

 

Έκτη (6η) τροποποίηση της με Α.Π. 6129/852/Α3/20.11.2017 (ΑΔΑ:66ΓΟ465ΧΙ8-Φ1Κ) Απόφασης, με θέμα: 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – 

Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», ΕΣΠΑ 2014–2020, ως προς το 

σημείο που αφορά στην ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η οποία 

τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00. 

 

Απόφαση (.pdf) 

 

 

 

 

2. «Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων και συστήματα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στα νησιά 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

 

Κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) (συμπεριλαμβάνοντας τα υπολείμματα τροφίμων 

και τα πράσινα απόβλητα) στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος), των 

απαραίτητων Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή των βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα συλλογής και 

mailto:sbtse@otenet.gr
https://ec.europa.eu/greece/news/20191022_1__el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0468&qid=1572946200482&rid=38
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0468&qid=1572946200482&rid=38
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0468&qid=1572946200482&rid=38
mailto:svaina@sbtse.gr
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190930_6h_trop_epix_exw.pdf
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μεταφοράς), καθώς και των απαιτούμενων τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την κατασκευή των 

μονάδων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 4/11/2019 - 31/3/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4592  

 

 

 

3. «Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 

 

Κάλυψη αναγκών κτιριακών υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και προμήθεια εκπαιδευτικού 

εξοπλισμού. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 4/11/2019 - 30/4/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4587  

 

 

 

4. «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας - "Φορέας Αρωγός"» 

 

Ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών των αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Οι δομές 

θα υλοποιηθούν από Φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 26/9/2019 - 29/11/2019, ώρα 14:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4555  

 

 

 

5. «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στη Θεσσαλία» 

 

Παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 31/12/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4535  

 

 

 

6. «Πράσινα Σημεία και οικιακή κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

 

Παρεμβάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α’ προτεραιότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4592
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4587
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4555
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4535
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Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 9/9/2019 - 31/3/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4534  

 

 

 

7. «Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, περιβαλλοντική αναβάθμιση και διευκόλυνση χρήσης ποδηλάτου 

στην Καρδίτσα» 

 

Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, περιβαλλοντική αναβάθμιση και διευκόλυνση χρήσης ποδηλάτου, δράσεις 

που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας με τίτλο 

«Καρδίτσα, πόλη να ζεις». 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Καρδίτσας 

Περίοδος υποβολής: 1/8/2019 - 28/2/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4523  

 

 

 

8. «Ανάδειξη χαρακτηριστικών τοποσήμων και δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων στα 

Τρίκαλα» 

 

Αισθητική ανάπλαση, περιβαλλοντική αναβάθμιση και δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων, 

δράσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων 

με τίτλο «Τρίκαλα – Μια ανοιχτή Πόλη - Πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου». 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Τρικάλων 

Περίοδος υποβολής: 1/8/2019 - 28/2/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4522  

 

 

 

9. «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 

 

Η δημιουργία Πράσινων Σημείων αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα σύμφωνα με το 

νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της προετοιμασίας για 

την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 2/3/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4515  

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4534
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4523
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4522
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4515
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10. «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ) για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια» 

 

Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσω της κατάρτισης και 

υλοποίησης των Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498  

 

 

 

11. «Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

 

Για την βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς το ΕΤΘΑ στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501  

 

 

 

12. «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

 

Παραγωγικές επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, βελτίωση της 

ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας, μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, μεταποίηση των υποπροϊόντων, μεταποίηση των προϊόντων 

βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4502 

 

 

 

13. «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» 

 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, υπό τον όρο ότι η προτεινόμενη αναπτυξιακή πρόταση είναι 

συνεπής προς το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4503 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4502
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4503
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14. «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» 

 

Επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών 

προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4505  

 

 

 

15. «Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών 

συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» 

 

Πράξεις για την υγεία και ασφάλεια επί του σκάφους, την ενεργειακή απόδοση και το μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής, τους ελέγχους και τα συστήματα ενεργειακής απόδοσης, τη διερεύνηση της συμβολής των 

εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4506  

 

 

 

16. «Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα υποδομών μεταφορών» 

 

Δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 

ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση,παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, 

συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς καιπαρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών 

αναγκών Δικαιούχων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 3/7/2019 - 30/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488  

 

  

17. «Ενίσχυση των σχολικών δομών και της ποιότητας της εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020» 

 

Δράσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τις σχολικές δομές στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην 

Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αρχές της 

ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην εκπαίδευση, η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών 

με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης.  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4505
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4506
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 28/6/2019 - 31/12/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4473  

 

 

 

18. «Διαχείριση Βιοαποβλήτων» 

 

Ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κομποστοποίηση βιοαποβλήτων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 31/12/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4460  

 

 

 

19. «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις 

τεχνολογικών φορέων του Υπουργείου Παιδείας» 

 

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις 

τεχνολογικών φορέων του Υπουργείου Παιδείας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 10/4/2019 - 31/12/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2019/C 333/04 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/45/2019 Πρόγραμμα Erasmus+, Βασική 

Δράση 3 — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον 

τομέα της νεολαίας 

 

• 2019/C 358/03 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/34/2019 στο πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus+ Κεντρική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής Κοινωνική ένταξη και κοινές 

αξίες: η συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

Enterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: 

svaina@sbtse.gr 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4473
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4460
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.333.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2019:333:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.358.01.0005.01.ELL&toc=OJ:C:2019:358:TOC
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:964] 

 

1. Ενημερωτική Συνάντηση για τις Χώρες της Λατινικής Αμερικής (Μεξικό, Χιλή και Παναμά), 

10/12/2019 

 

 

 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ο ΣΕΒ και ο Οργανισμός 

Enterprise Greece, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες των χωρών της Λατινικής Αμερικής (Μεξικό, 

Παναμά και Χιλή), διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για τις αγορές αυτές, την Τρίτη 10 

Δεκεμβρίου 2019, στα γραφεία του ΣΕΒ (Ξενοφώντος 5, Σύνταγμα). 

 

Για τη διευκόλυνσή σας, παρακαλούμε όπως βρείτε το προσχέδιο προγράμματος εδώ. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής, μέχρι την 

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ, Τομέας Βιομηχανίας, 

Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής (κα. Αμαλία Γκουνέλα, Τ. 211 5006 107, Ε. 

ir@sev.org.gr ). 

 

 

2. Πρόσκληση Συμμετοχής στην ΔΕ FOOD & HOTEL ASIA SINGAPORE 31.3 - 3.4.2020  

 

H  Σιγκαπούρη έχει μια μοναδική θέση στην παγκόσμια οικονομία και έναν κεντρικό ρόλο ως 

επιχειρησιακό επίκεντρο στην καρδιά της Ασίας. Η πόλη-κράτος έχει αναγνωριστεί με συνέπεια ως 

ένας παγκόσμιος επιχειρηματικός κόμβος - ο οποίος διαθέτει αναπτυγμένες υποδομές, πολιτική 

σταθερότητα, ανοικτές επιχειρηματικές πολιτικές, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, χρήση της 

αγγλικής ως κύριας γλώσσας εργασίας και σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η 

ελκυστική του θέση, μαζί με τις πολυάριθμες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε μια αγορά 3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων ως πύλη μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης για να διευκολύνουν την ομαλή ροή των συναλλαγών και των επενδύσεων.  

https://drive.google.com/file/d/14_Alln8PGr8E-5yKjFizo43rel5rjb34/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/10O5j2yJYjhNQ2d5Ow1q2hDKDjORwGRzyMk9bAyVl4zk/edit?usp=sharing
mailto:ir@sev.org.gr
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Ως εκ τούτου, 26.000 διεθνείς εταιρείες και 154.000 μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις καλούν τη 

Σιγκαπούρη σπίτι με πολλούς από αυτούς να χρησιμοποιούν τη χώρα ως εφαλτήριο για την αξιοποίηση 

άλλων αναδυόμενων αγορών στην Ασία. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να συμπληρώσουν να υποβάλουν μέχρι την 

Παρασκευή 22.11.2019  τη σχετική αίτηση. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία: 

 

              – Πρόσκληση Συμμετοχής (pdf) 

– Αίτηση Συμμετοχής (pdf) 

– Κανονισμός Συμμετοχής (pdf) 

 

 

 

3. 43η έκθεση YAPI – TURKEYBUILD, Κωνσταντινούπολη, 18-22 Απριλίου 2020  

 

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 

να συμμετέχουν ως Εκθέτεςς στη μεγαλύτερη Έκθεση της Κατασκευαστικής - Οικοδομικής 

Βιομηχανίας που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη. 

  

Η 43η έκθεση YAPI – TURKEYBUILD στην Κωνσταντινούπολη θα είναι και πάλι το σημείο 

συνάντησης  επαγγελματιών της κατασκευαστικής - οικοδομικής βιομηχανίας που αναζητούν 

ευκαιρίες και καινοτομίες στην παγκόσμια αγορά. 

 

Η μεγαλύτερη πλατφόρμα ανάπτυξης της κατασκευαστικής βιομηχανίας φέρνει κοντά εκθέτες και 

επισκέπτες από την Τουρκία και ολόκληρο τον κόσμο με νεα προιοντα, την τεχνογνωσία, την 

καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες που θα συντελέσουν στις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, τις 

συνεργασίες και τις αποτελεσματικές στρατηγικές. 

 

Η έκθεση YAPI – TURKEYBUILD ως πλατφόρμα επαγγελματικών ευκαιριών συνεχίζει να 

προσφέρει στην κατασκευαστική - οικοδομική βιομηχανία και αναπτυσσεται χρόνο με το χρόνο, 

φιλοξενώντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, συνεισφέροντας στις 

διεθνείς συνεργασίες και στην ανάπτυξη των εξαγωγών. 

 

Ως εκθέτης στην έκθεση YAPI – TURKEYBUILD θα βρεθείτε ανάμεσα σε χιλιάδες προϊόντα, 

υπηρεσίες και τεχνολογίες καθώς και σε περισσότερους από 90.000 επισκέπτες σε ένα τεράστιο 

χώρο 100.000 τετραγωνικών μέτρων. 

http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/invitation_Food__Hotel_Asia_2020.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/application_form_FHA_2020.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/regulation_b2b_engr.pdf
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Στην έκθεση συμμετέχουν Εκθέτες από όλο το φάσμα της Κατασκευαστικής – Οικοδομικής 

Βιομηχανίας όπως: 

  

• Οικοδομικά Μηχανήματα, Εξαρτήματα & Εργαλεία, Οικοδομικό Χάλυβα, Προκατ Κατασκευές, 

Συστήματα Κατασκευής Κτιρίων. 

• Φινιρίσματα, Επενδύσεις Τοίχων & Δαπέδων, Εξοπλισμοί Κουζίνας & Μπάνιου, Πόρτες & 

Αξεσουάρ. 

• Φωτισμός, Ηλεκτρισμός & Αυτοματισμοί. 

• Μονωτικά Υλικά, Χημικά Προϊόντα, Χρώματα, Στέγες. 

• Ξυλουργικά (πόρτες – παράθυρα), Προσόψεις, Αυτόματες πόρτες, Υλικά Ηλιοπροστασίας. 

• Δομικά συστήματα, Ανελκυστήρες, Εγκαταστάσεις, Λογισμικά. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Αγγελίνα Παπαϊωάννου 

τηλεφωνικά στο 2117000264 - 7 ή στο email: exhibitors@etee.gr  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: 

svaina@sbtse.gr   

 

 

4. Κατασκευαστική Έκθεση στο Ερμπίλ, Ιράκ, 25-28 Φεβρουαρίου 2020  

 

Μεταξύ 25 και 28 Φεβρουαρίου 2020, θα διοργανωθεί η εν θέματι «Διεθνής Έκθέση 

Κατασκευαστικών Υλικών και Μηχανημάτων», στο Ερμπίλ, στο Ιράκ.  

 

Η εν λόγω Έκθεση οργανώνεται από την εταιρία  Pyramids Group Fairs Inc. - τη μεγαλύτερη εταιρία 

διοργάνωσης εκθέσεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική - τελεί υπό την αιγίδα της 

Ομοσπονδίας των Εμπορικών Επιμελητηρίων του Ιράκ (Federation of Commercial Chambers of Irak) 

και αναμένει 400 εκθέτες, συμμετοχές από τριάντα (30) χώρες και 1500 εμπορικούς επισκέπτες.  

 

 

Στόχος των διοργανωτών αποτελεί η προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών στους ακόλουθους 

τομείς: 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

- Μηχανήματα και Εξοπλισμός Συντήρησης Σκυροδέματος ή Άσφαλτου 

- Μηχανήματα και Εξοπλισμό Συντήρησης 

- Εξοπλισμός Συσκευασίας Οδοστρώματος και Εδάφους, Γεωτρήσεις, Πλατφόρμες 

- Εξοπλισμός Κοπής και Εξόρυξης,  

mailto:exhibitors@etee.gr
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

- Πιεσόμετρα και Υδραυλικά Εργαλεία 

- Συμπιεστές,  

- Υδραυλικές αντλίες,  

- Αντλίες Κατασκευής Τσιμέντου και κονιάματος 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

- Εξοπλισμός Μεταφοράς και Εγκατάστασης 

- Πέτρες 

- Χαλίκι 

- Άμμος 

- Ασβέστης 

- Γύψος 

- Τσιμέντο και άλλα Υλικά Συμπληρώσεως και Γεμίσματος 

- Εγκαταστάσεις Παραγωγής και Εξοπλισμού  

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

- Τεχνικά Μηχανήματα Κατασκευής 

- Power Drive Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 

- Μηχανήματα και Οχήματα και Μηχανήματα Παραγωγής Δομικών Υλικών  (Κινητήρες,  

  Κιβώτια ταχυτήτων - Γραμμές μετάδοσης κίνησης) 

- Ανταλλακτικά και συστήματα λίπανσης για μηχανήματα και κατασκευαστικά οχήματα 

 

 Η εν λόγω Διεθνής Έκθεση αποτελεί ευκαιρία εισόδου για τις ελληνικές επιχειρήσεις στην Ιρακινή 

αγορά δομικών υλικών και εξοπλισμού, η οποία έχει εισέλθει σε μία περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης, 

λόγω των αυξημένων εσόδων από το πετρέλαιο. 

  

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στους διοργανωτές προκειμένου να 

δηλώσουν συμμετοχή στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.   

 

1. κ. Basil Armoush, Country Manager 

2. κα Lina AlFar , Project Manager 

 

Tel. +962 6 5601656 

Fax +962 6 5606756 

Email: erbilbuilding@topazigroup.com 

Iστοσελίδα: https://www.erbilbuilding.com/ 

 

mailto:erbilbuilding@topazigroup.com
https://www.erbilbuilding.com/
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Γ. Φράγκου, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: sbtse@otenet.gr   

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:965] 

 

• 2019/C 344/04 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2019CE16BAT117 «Υποστήριξη μέτρων 

ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ» 

 

• 2019/C 353/02 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ενθάρρυνση μιας ενιαίας αγοράς που θα ευνοεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία — 

προώθηση νέων οικονομικών προτύπων για την ανταπόκριση στις κοινωνικές προκλήσεις και 

μεταβάσεις»  (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2019/C 353/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ο 

ρόλος των καταναλωτών στην κυκλική οικονομία»  (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2019/C 353/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η 

φορολόγηση στην ψηφιοποιημένη οικονομία»  (Γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2019/C 353/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Προς 

μια ανθεκτικότερη και πιο βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία»  (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2019/C 353/06 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Μια 

νέα θεώρηση της ολοκλήρωσης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης»  (γνωμοδότηση 

πρωτοβουλίας) 

 

• 2019/C 353/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Το 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η πολιτική συνοχής — Προς μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική μετά το 2020»  

[γνωμοδότηση πρωτοβουλία] 

 

• 2019/C 362/07 Ειδική έκθεση αριθ. 17/2019 Υπό κεντρική διαχείριση παρεμβάσεις της ΕΕ στον τομέα 

των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών: ανάγκη για καλύτερη πλαισίωση 

 

 

 

 

mailto:sbtse@otenet.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.344.01.0005.01.ELL&toc=OJ:C:2019:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0017.01.ELL&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0023.01.ELL&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0032.01.ELL&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.353.01.0039.01.ELL&toc=OJ:C:2019:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.362.01.0015.01.ELL&toc=OJ:C:2019:362:TOC
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:966] 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1676 της Επιτροπής, L257 της 7ης Οκτωβρίου 2019, για τη διόρθωση 

ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός 2019/1685 της Επιτροπής L258 της 4ης Οκτωβρίου 2019 για τον ορισμό 

ενός κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά τα 

πουλερικά και άλλα μικρά εκτρεφόμενα ζώα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1688 της Επιτροπής L258 της 8ης Οκτωβρίου 2019 για την 

επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που 

επιβλήθηκε στις εισαγωγές μειγμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσίας, Τρινιδάδ και 

Τομπάγκο και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1691 της Επιτροπής L259 της 9ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση του 

παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (REACH) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1692 της Επιτροπής L259 της 9ης Οκτωβρίου 2019 για την 

εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορούν την καταχώριση και την κοινοχρησία δεδομένων μετά 

τη λήξη της τελικής προθεσμίας καταχώρισης σταδιακά εισαγόμενων ουσιών (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1701 της Επιτροπής L260 της 23ης Ιουλίου 2019 για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων I και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών 

προϊόντων ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/… της Επιτροπής L261 της 30ής Σεπτεμβρίου 2019 για την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 136/2004 και (ΕΚ) αριθ. 282/2004 όσον αφορά το υπόδειγμα 

του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου για τα προϊόντα και τα ζώα και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 όσον αφορά το υπόδειγμα του κοινού εγγράφου εισόδου για 

ορισμένες ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.257.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2019:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.258.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2019:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.258.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2019:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.259.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2019:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.259.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2019:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.260.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:260:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.261.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:261:TOC
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• Κανονισμός αριθ. 17 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) — 

Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων όσον αφορά τα καθίσματα, τις αγκυρώσεις τους 

και τα προσκέφαλα 2019/1723 

 

• Κανονισμός αριθ. 80 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) — 

Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση των καθισμάτων επιβατικών οχημάτων μεγάλης 

χωρητικότητας και των ίδιων των οχημάτων όσον αφορά την αντοχή των καθισμάτων και των 

αγκυρώσεών τους 2019/1724 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1756 της Επιτροπής L270 της 23ης Οκτωβρίου 2019 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 136/2004 όσον αφορά τη συμπερίληψη 

του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στον κατάλογο τρίτων 

χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση αποστολών χορτονομής και άχυρου 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1758 της Επιτροπής L270 της 23ης Οκτωβρίου 2019 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 όσον αφορά τη 

συμπερίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των 

Εξαρτήσεων του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τις 

οποίες/τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών ζώων υδατοκαλλιέργειας 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1759 της Επιτροπής L270 της 23ης Οκτωβρίου 2019 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 όσον αφορά τη συμπερίληψη 

του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Εξαρτήσεων του 

Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων τους από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η 

εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, 

πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1760 της Επιτροπής L270 της 23ης Οκτωβρίου 2019 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 119/2009 όσον αφορά τη συμπερίληψη 

του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στον κατάλογο τρίτων 

χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση φορτίων κρέατος αγρίων 

κονικλοειδών, ορισμένων αγρίων χερσαίων θηλαστικών και εκτρεφόμενων κουνελιών (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1761 της Επιτροπής L270 της 23ης Οκτωβρίου 2019 για την 

τροποποίηση του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τη 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.266.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:266:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.266.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2019:266:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0057.01.ELL&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0063.01.ELL&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0066.01.ELL&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0069.01.ELL&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0072.01.ELL&toc=OJ:L:2019:270:TOC
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συμπερίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και 

ορισμένων Εξαρτήσεων του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή 

διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση φορτίων πουλερικών και προϊόντων 

πουλερικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1762 της Επιτροπής L270 της 23ης Οκτωβρίου 2019 για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 όσον αφορά τη συμπερίληψη του Ηνωμένου 

Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Εξαρτήσεων του Στέμματος 

στους καταλόγους τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η 

εισαγωγή στην Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1782 της Eπιτροπής L272 της 1ης Οκτωβρίου 2019 για τον καθορισμό 

απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των εξωτερικών τροφοδοτικών σύμφωνα με την οδηγία 

2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 278/2009 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1783 της Επιτροπής L272 της 1ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 548/2014 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους μετασχηματιστές μικρής, μεσαίας 

και μεγάλης ισχύος ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1784 της Επιτροπής L272 της 1ης Οκτωβρίου 2019 για τον καθορισμό 

απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για εξοπλισμό συγκόλλησης σύμφωνα με την οδηγία 

2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1787 της Επιτροπής L272 της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με 

την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 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 ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1791 της Επιτροπής, L277 της 17ης Οκτωβρίου 2019, για την τροποποίηση 

των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τη δεκανόλη-1, το 2,4-D, το ABE-

IT 56, το cyprodinil (κυπροδινίλη), το dimethenamid (διμεθεναμίδη), τις λιπαρές αλκοόλες, το 

florpyrauxifen-benzyl (βενζυλική φθοροπυραυξιφαίνη), το fludioxonil (φλουδιοξονίλη), το fluopyram 

(φθοροπυράμη), το mepiquat (μεπικουάτ), το pendimethalin (πενδιμεθαλίνη), το picolinafen 

(πικολιναφαίνη), το pyraflufen-ethyl (αιθυλική πυραφλουφαίνη), το pyridaben (πυριδαβένη), το S-

αψισικό οξύ και το trifloxystrobin (τριφλοξυστροβίνη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0075.01.ELL&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0095.01.ELL&toc=OJ:L:2019:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0107.01.ELL&toc=OJ:L:2019:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0121.01.ELL&toc=OJ:L:2019:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0140.01.ELL&toc=OJ:L:2019:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.277.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:277:TOC
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• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1792 της Επιτροπής, L277 της 17ης Οκτωβρίου 2019, για την τροποποίηση 

των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών amitrole, fipronil, 

flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron και triasulfuron μέσα ή πάνω σε 

ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1794 της Επιτροπής, L277 της 22ας Οκτωβρίου 2019, για τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «οικογένεια προϊόντων Boumatic Iodine» 

( 1 )  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:967] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1728 της Επιτροπής L263 της 15ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τα 

εναρμονισμένα πρότυπα για τα παιχνίδια τα οποία εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 

2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1769 της Επιτροπής L270 της 23ης Οκτωβρίου 2019 για την 

τροποποίηση της απόφασης 2009/821/ΕΚ όσον αφορά τους καταλόγους συνοριακών σταθμών ελέγχου 

και κτηνιατρικών μονάδων στο Traces [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 7637] (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:968] 

 

• Διορθωτικό στην απόφαση (ΕΕ) 2016/1790 του Συμβουλίου, L269 της 12ης Φεβρουαρίου 2016, για 

την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 

Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για 

τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να 

χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των 

εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») ( 

EE L 274 της 11.10.2016 ) 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.277.01.0066.01.ELL&toc=OJ:L:2019:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.277.01.0130.01.ELL&toc=OJ:L:2019:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.263.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2019:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.270.01.0103.01.ELL&toc=OJ:L:2019:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.269.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2019:269:TOC
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:969] 

 

• Σύσταση (ΕΕ) 2019/1658 της Επιτροπής, L275 της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με τη μεταφορά 

των υποχρεώσεων εξοικονόμησης ενέργειας δυνάμει της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 

 

• Σύσταση (ΕΕ) 2019/1659 της Επιτροπής, L275 της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με το περιεχόμενο 

της περιεκτικής αξιολόγησης του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης βάσει του άρθρου 14 

της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 

 

• Σύσταση (ΕΕ) 2019/1660 της Επιτροπής, L275 της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή 

των νέων διατάξεων περί μέτρησης και τιμολόγησης της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή 

απόδοση 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:970] 

 

• Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2019/1813 της Επιτροπής L278 της 29ης Οκτωβρίου 2019 για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής οδηγίας 2014/96/ΕΕ της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά 

με την επισήμανση, τη σφράγιση και τη συσκευασία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων 

φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, οι οποίες 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά το χρώμα της 

ετικέτας για τις πιστοποιημένες κατηγορίες προϊόντων πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων 

δένδρων και το περιεχόμενο του εγγράφου του προμηθευτή 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:971] 

 

• COM/2019/800 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της καταλληλότητας των καθηκόντων που 

καθορίζονται στο άρθρο 31 παράγραφος 4 και αποτελούν αντικείμενο ενωσιακής χρηματοδότησης 

σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων 

εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

 

• COM/2019/483 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό, για το 

2020, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων 

στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.275.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.275.01.0094.01.ELL&toc=OJ:L:2019:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.275.01.0121.01.ELL&toc=OJ:L:2019:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.278.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2019:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0800&qid=1572946200482&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0483&qid=1572946200482&rid=13
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• COM/2019/415 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση το 2017 και το 2018 

 

• COM/2019/496 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα 

 

• COM/2019/487 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2020 Επικαιροποίηση της εκτίμησης των αναγκών για τις γεωργικές 

δαπάνες Προσαρμογές που σχετίζονται με τις νομοθετικές προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στη 

δέσμη μέτρων για την ετοιμότητα για το Brexit, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019 Ενισχύσεις των 

διοικητικών προϋπολογισμών και άλλες επικαιροποιήσεις με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις 

Προσαρμογή της διάρθρωσης του προϋπολογισμού και τεχνική διόρθωση 

 

• COM/2019/479 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την ανάπτυξη, την επικύρωση και τη νομική αποδοχή εναλλακτικών 

μεθόδων που μπορούν να υποκαταστήσουν τις δοκιμές σε ζώα στον τομέα των καλλυντικών (2018) 

 

• COM/2019/464 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εφαρμογή της οδηγίας 2010/40/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών 

στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• COM/2019/454 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία με 

ιοντίζουσα ακτινοβολία για τα έτη 2016-2017 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr   

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0415&qid=1570003175189&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0496&qid=1572946200482&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0487&qid=1572946200482&rid=31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0479&qid=1572946200482&rid=32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0464&qid=1572946200482&rid=53
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0454&qid=1572946200482&rid=54
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:972] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 525161-2019  

Βουλγαρία-Fotinovo: Τραπέζια, 

ντουλάπια, γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

BG 06/11/2019  06/12/2019  

2 524206-2019  Βουλγαρία-Radnevo: Κόλλες BG 05/11/2019  18/11/2019 

3 507031-2019  Κύπρος-Λεμεσός: Χημικά προϊόντα CY 28/10/2019  25/11/2019  

4 478005-2019  
Κύπρος-Λευκωσία: Ελαστικά 

ελαφράς και βαρέας χρήσεως 
CY 11/10/2019  29/11/2019  

5 468181-2019  
Κύπρος-Λεμεσός: Έτοιμο 

σκυρόδεμα 
CY 07/10/2019  08/11/2019 

6 432198-2019  
Κύπρος-Λευκωσία: Καλώδια 

διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 
CY 13/09/2019  06/11/2019 

7 423695-2019  
Κύπρος-Λευκωσία: Προϊόντα 

ατομικής περιποίησης 
CY 10/09/2019  18/11/2019 

8 521879-2019  Ελλάδα-Ωραιόκαστρο: Γάλα GR 05/11/2019  12/12/2019 

9 506034-2019  
Ελλάδα-Αθήνα: Καλώδια υψηλής 

τάσης 
GR 25/10/2019  09/12/2019  

10 504119-2019  
Ελλάδα-Καλαμάτα: Προϊόντα 

αρτοποιίας 
GR 25/10/2019  28/11/2019 

11 525071-2019  Ρουμανία-Βουκουρέστι: Ενδύματα RO 06/11/2019  28/01/2020  

12 524199-2019  
Ρουμανία-Βουκουρέστι: Μη 

αεριούχο μεταλλικό νερό 
RO 05/11/2019  04/12/2019  

13 521947-2019  

Ρουμανία-Măgurele: Σωλαγωγοί, 

σωληνώσεις, σωλήνες, 

περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και 

συναφή είδη 

RO 05/11/2019  09/12/2019 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr 

 

 

 

 

 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525161-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524206-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507031-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478005-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468181-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432198-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423695-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521879-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506034-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504119-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525071-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524199-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521947-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:973] 

 

1. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (BRES20191010001) – Ισπανική εταιρεία, που ειδικεύεται στη διανομή 

ιατρικών και υγειονομικών προϊόντων και εξοπλισμού (ειδικά των οργάνων τραυματολογίας), θέλει να 

ενσωματώσει στην γκάμα της ιατρικά εργαλεία, εξοπλισμό, αντικείμενα μίας χρήσης και κάθε άλλο 

προϊόν που σχετίζεται με τον υγειονομικό τομέα. Η εταιρεία αναζητά συμφωνίες διανομής, κυρίως 

ευρωπαίους κατασκευαστές. 

 

2. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRAL20191007001) – Αλβανική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2009 

και βρίσκεται στα Τίρανα δραστηριοποιείται σε δύο τομείς: στον τομέα λιανικού εμπορίου ως 

ιδιοκτήτης μιας αλυσίδας φαρμακείων που λειτουργεί ως δίκτυο, καθώς και στον τομέα χονδρικής 

πώλησης ως εισαγωγέας και διανομέας φαρμακευτικών προϊόντων που αντιπροσωπεύει 30 ξένες 

εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία αναζητά συμφωνίες προμηθευτών και συμφωνίες παρασκευής 

σε διάφορα προϊόντα όπως φάρμακα, συμπληρώματα, καλλυντικά, βότανα και ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα. 

 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΝΤΩΝ (BRRO20190912001) – Ρουμανική εταιρεία ειδικεύεται 

στην κατασκευή μιας μεγάλης ποικιλίας περσίδων που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαφόρων 

κλάδων όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η φιλοξενία κλπ. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να 

εντοπίσει νέους διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους ικανούς να προμηθεύσουν εξαρτήματα για την 

κατασκευή περσίδων και τεντών. Η συνεργασία θα βασίζεται σε συμφωνίες κατασκευής. 

 

4. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRO20190423001) – Ρουμανική εταιρεία που ειδικεύεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο 

και στην εξαγωγή ρουμανικών προϊόντων αναζητά μακροχρόνιες συνεργασίες με τους παρασκευαστές 

ειδικών τροφίμων υψηλής ποιότητας που απευθύνονται στις βιομηχανίες ειδών διατροφής και 

φαγητού. Η εταιρεία θέλει να ενεργεί ως αντιπρόσωπος και να αντιπροσωπεύει τρόφιμα που 

παράγονται κυρίως από χώρες της ΕΕ και την αμερικανική αγορά στη ρουμανική και άλλες αγορές. 

 

5. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRAL20190704001) – Αλβανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ βρίσκεται στις μεγαλύτερες 

πόλεις της Αλβανίας, κυρίως στα Τίρανα, το Δυρράχιο και τη Φιέ. Η εταιρεία άρχισε να 

δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου το 2013. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της 

εταιρείας επικεντρώνεται στην πώληση προϊόντων όπως ξηρά τρόφιμα, νωπά τρόφιμα και μη εδώδιμα 

προϊόντα. Η εταιρεία αναζητά συνεργασίες με προμηθευτές και καταστήματα από όλο τον κόσμο για 

να γίνει ο αποκλειστικός αντιπρόσωπός τους στην Αλβανία. 

 

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ (BRQA20191015001) – Εταιρεία από τον Κατάρ η οποία 

κατασκευάζει ανακυκλωμένο χαρτί τύπου Kraft, αναζητά προμηθευτές απόβλητων κυματοειδών 

χαρτονιών από διάφορες χώρες. Οι προμηθευτές θα πρέπει να είναι έμποροι και χονδρέμποροι 

χαρτοκιβωτίων που θα προμηθεύσουν την εταιρεία μέσω σύναψης συμφωνίας εφοδιασμού. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4e4438cf-26c8-457b-a53e-0766743f1838
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34f461e3-b195-4f9c-9d47-0c961e5c3fcc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/232a66b9-fbdb-42dd-99cd-4cfbac349b13
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0dcb4691-7bc6-4179-adf3-6206e203e08c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50fd3e0e-0ca7-48e3-bbe6-68601615abf0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99c84a37-6dbb-4430-aa78-e9916a7fe6db


 

 een.ec.europa.eu                   26 
 

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (BRDE20190916002) – Μια νεοφυής και βραβευμένη 

γερμανική επιχείρηση με κύριο σκοπό την κατασκευή έξυπνου εξοπλισμού για δίκτυα ύδρευσης, 

αναζητά συνεργάτες με τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία για την κατασκευή πινάκων 

δοκιμών για υδραυλικό εξοπλισμό. Η εταιρεία αναζητά ενσωματωμένες εγκαταστάσεις δοκιμών για να 

ελέγξει τα ειδικά υδροηλεκτρικά προϊόντα και τα συστήματα τους βάσει συμφωνίας παροχής 

υπηρεσιών. 

 

8. Ζήτηση μπισκοτοειδών και σοκολατοειδών προϊόντων από εταιρεία των ΗΑΕ 

 

Εταιρία: DYNAMIC VISION 

Χώρα: ΗΑΕ 

 

Η εμιρατινή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων Dynamic Vision, οποία δραστηριοποιείται στην 

παροχή συμβούλων επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στην εισαγωγή/εξαγωγή προϊόντων τροφίμων, 

ενδιαφέρεται για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες που παράγουν και εξάγουν μπισκοτοειδή και 

σοκολατοειδή προϊόντα, κατάλληλα ως συνοδευτικά καφέ, για την βιομηχανία HORECA. 

 

Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την εταιρεία Dynamic Vision, ως 

κάτωθι: 

κ. Ανδρέας Αργυρόπουλος, Business Development Director 

E-mail: andreas@dynamicvision.ae, Web: http://www.dynamicvision.ae 

 

 

9. Ζήτηση για ελληνικά καλλυντικά, σαπούνια, κεριά, αξεσουάρ μόδας και σπιτιού 

 

Εταιρία: MAT Investic s.r.o. 

Χώρα: Τσεχία 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: 00420558432029 

Nam. Svobody 14, 738 01 Frydek-Mistek 

Email: jmatera@seznam.cz 

 

 

10.  Ζήτηση βιολογικού μελιού από εταιρεία των ΗΑΕ 

 

Εταιρία: DYNAMIC VISION 

Χώρα: ΗΑΕ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4f0d272-42ac-4748-875c-92aabea2a380
http://agora.mfa.gr/applications/company/5920
mailto:andreas@dynamicvision.ae
http://www.dynamicvision.ae/
http://agora.mfa.gr/applications/company/4306
mailto:jmatera@seznam.cz
http://agora.mfa.gr/applications/company/5920
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Η εμιρατινή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων Dynamic Vision, οποία δραστηριοποιείται στην 

παροχή συμβούλων επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στην εισαγωγή/εξαγωγή προϊόντων τροφίμων, 

ενδιαφέρεται για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες παραγωγής βιολογικού μελιού. 

Ειδικότερα, η εταιρεία  Dynamic Vision  ενδιαφέρεται για την εισαγωγή βιολογικού μελιού, υπό τις 

κάτωθι προϋποθέσεις: 

- 100% πιστοποιημένο βιολογικό μέλι 

- προηγούμενη εμπειρία σε εξαγωγή προϊόντων  

- Οπωσδήποτε HACCP και Health Certificate. Τυχόν επιπλέον πιστοποιητικό από ελληνικούς φορείς 

πιστοποίησης (μεταφρασμένο στην αγγλική) ή διεθνείς φορείς. 

- Όλα τα προϊόντα να έχουν σήμανση και κατάλογο στην αγγλική γλώσσα. 

- Αναγραφή εμφανώς, στην συσκευασία ή ετικέτα, της χώρας παραγωγής στα αγγλικά (Greece). 

-Ευρεία γκάμα συσκευασιών προς διάθεση σε super markets, ξενοδοχεία, καφετέριες και εστιατόρια 

(λιανική και HORECA). 

 

Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την εταιρεία Dynamic Vision, ως 

κάτωθι: 

κ. Ανδρέας Αργυρόπουλος, Business Development Director 

E-mail: andreas@dynamicvision.ae, Web: http://www.dynamicvision.ae 

 

 

11. Ενδιαφέρον εισαγωγής «φιστικιών Αιγίνης», αλλά και για όλα τα ελληνικά προϊόντα ξηρών 

καρπών και αποξηραμένων φρούτων, καθώς και για παραδοσιακά γλυκίσματα 

 

Εταιρία: FAR EAST inc.  

Χώρα: Ιαπωνία 

 

Ενδιαφέρον εισαγωγής «φιστικιών Αιγίνης», αλλά και για όλα τα ελληνικά προϊόντα ξηρών καρπών 

και αποξηραμένων φρούτων, καθώς και για παραδοσιακά γλυκίσματα. Σε περίπτωση δυσκολίας στην 

επικοινωνία, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ 

Τόκυο στο ecocom-tokyo@mfa.gr. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: 00420558432029 

Nam. Svobody 14, 738 01 Frydek-Mistek 

Email: jmatera@seznam.cz 

Website: http://fareastinc.co.jp  http://fareastinc.co.jp/contact_us 

 

 

 

mailto:andreas@dynamicvision.ae
http://www.dynamicvision.ae/
http://agora.mfa.gr/applications/company/5932
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
mailto:jmatera@seznam.cz
http://fareastinc.co.jp/
mailto:http://fareastinc.co.jp/contact_us
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12. Εισαγωγή αποξηραμένων φύλλων ελιάς για ιχθυοτροφές 

 

Εταιρία: Andes Trading - olive leaves  

Χώρα: Ιαπωνία 

 

Συνεργασία με ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν το προϊόν «αποξηραμένα 

φύλλα ελιάς» για ιχθυοτροφές. Σε περίπτωση δυσκολίας στην επικοινωνία, οι ελληνικές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο ecocom-tokyo@mfa.gr  

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: (03) 3256-6871 (main) 

Email: http://www.andes-trading.co.jp/inquiry/index.html  

Website: www.andes-trading.co.jp  

 

 

13. Ενδιαφέρον εισαγωγής κελυφωτών φυστικιών από την Ελλάδα. 

 

Εταιρία: K. KOBAYASHI & Co., ltd - κελυφωτά φυστίκια  

Χώρα: Ιαπωνία 

 

Ενδιαφέρον εισαγωγής κελυφωτών φυστικιών από την Ελλάδα. Σε περίπτωση δυσκολίας στην 

επικοινωνία, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ 

Τόκυο στο ecocom-tokyo@mfa.gr  

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: 0081783218431 

Email: http://www.k-kobayashi.co.jp/publics/index/17/ 

Website: www.k-kobayashi.co.jp 

 

 

14. Ενδιαφέρον εισαγωγής "τυποποιημένων ελληνικών εδεσμάτων υψηλής ποιότητας" 

 

Εταιρία: Umiyama Shachu Ltd.  

Χώρα: Ιαπωνία 

 

Ενδιαφέρον εισαγωγής "τυποποιημένων ελληνικών εδεσμάτων υψηλής ποιότητας" ("We are 

interested in representative and popular ready meals among local people in Greece"). Σε περίπτωση 

δυσκολίας στην επικοινωνία, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με 

το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο ecocom-tokyo@mfa.gr  

 

http://agora.mfa.gr/applications/company/5924
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
mailto:http://www.andes-trading.co.jp/inquiry/index.html
http://www.andes-trading.co.jp/
http://agora.mfa.gr/applications/company/5926
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
mailto:http://www.k-kobayashi.co.jp/publics/index/17/
http://www.k-kobayashi.co.jp/
http://agora.mfa.gr/applications/company/5927
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
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Στοιχεία επικοινωνίας: 

Email: https://www.umiyama-shachu.com/contact.php 

Website: www.umiyama-shachu.com 

 

 

15. Ενδιαφέρον εισαγωγής χυμού λεμονιού. 

 

Εταιρία: Soramitu Corporation  

Χώρα: Ιαπωνία 

 

Ενδιαφέρον εισαγωγής χυμού λεμονιού. Σε περίπτωση δυσκολίας στην επικοινωνία, οι ελληνικές 

εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο. Σε περίπτωση 

δυσκολίας στην επικοινωνία, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με 

το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο ecocom-tokyo@mfa.gr  

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: 072-479-6888  

Email:  info@soramitu.jp 

Website: www.soramitu.jp 

 

 

16. Εισαγωγή αφεψημάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τσάι του βουνού και δίκταμο 

 

Εταιρία: DAIHACHI SNACS Co., Ltd.  

Χώρα: Ιαπωνία 

 

Εισαγωγή αφεψημάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τσάι του βουνού και δίκταμο. Σε περίπτωση 

δυσκολίας στην επικοινωνία, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με 

το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο. Σε περίπτωση δυσκολίας στην επικοινωνία, οι ελληνικές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο ecocom-tokyo@mfa.gr  

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Email: http://www.daihachi-snacks.co.jp/form/form.htm 

Website: www.daihachi-snacks.co.jp 

 

 

 

 

mailto:https://www.umiyama-shachu.com/contact.php
http://www.umiyama-shachu.com/
http://agora.mfa.gr/applications/company/5928
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
mailto: info@soramitu.jp
http://www.soramitu.jp/
http://agora.mfa.gr/applications/company/5929
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
mailto:http://www.daihachi-snacks.co.jp/form/form.htm
http://www.daihachi-snacks.co.jp/
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17. Ενδιαφέρον εισαγωγής αποξηραμένων τροφίμων, ξηρών καρπών, κονσερβοποιημένων 

τροφίμων και φρούτων, ειδών ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικών, τρόφιμα στιγμιαίας παρασκευής 

 

Εταιρία: CROSS ON  

Χώρα: Ιαπωνία 

 

Ενδιαφέρον εισαγωγής αποξηραμένων τροφίμων, ξηρών καρπών, κονσερβοποιημένων τροφίμων και 

φρούτων, ειδών ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικών, τρόφιμα στιγμιαίας παρασκευής. Σε περίπτωση 

δυσκολίας στην επικοινωνία, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με 

το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο. Σε περίπτωση δυσκολίας στην επικοινωνία, οι ελληνικές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο ecocom-tokyo@mfa.gr  

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Email: http://en.cross-on.jp/inquiry/ 

Website: http://en.cross-on.jp/ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Γ. Φράγκου, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: sbtse@otenet.gr   

 

http://agora.mfa.gr/applications/company/5930
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
mailto:http://en.cross-on.jp/inquiry/
http:// http:/en.cross-on.jp/
mailto:sbtse@otenet.gr

