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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

BREXIT [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:850] 

Έχουν αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη των Ελληνικών Τελωνείων τα παρακάτω έγγραφα ενημέρωσης 

σχετικά με το BREXIT : 

- BREXIT Ανακοίνωση Ε.Ε. ολοκλήρωσης προετοιμασιών 4.9.2019 

- BREXIT Τελωνειακός Οδηγός για Προετοιμασία επιχειρήσεων 

- BREXIT Φυλλάδιο/ Οδηγός για Προετοιμασία επιχειρήσεων 

- BREXIT Checklist για την προετοιμασία των επιχειρήσεων 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:851]  

• Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Σεπτέμβριος 2019 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:852]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Σεπτέμβριος 2019 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:853]  

• Προετοιμασία αρμόδιων γαλλικών Αρχών για την περίπτωση άτακτου Brexit – Ομαλή μεταφορά 

ελληνικών εμπορικών φορτίων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω Γαλλίας 

                       

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:854]  

• Διμερές Εμπόριο Ελλάδος και Ομοσπονδιακών Κρατιδίων Γερμανίας 2018 

• Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδος – Γερμανίας 

   - Προοπτικές διεύρυνσης μεριδίων ελληνικών προϊόντων στη γερμανική αγορά 

                                     1. Φαρμακευτικά προϊόντα 

                                     2. Κλάδος Τροφίμων - Ποτών 

                                     3. Δομικά υλικά – Ηλεκτρολογικό υλικό 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:855]  

• Εμπόριο και Σήμανση Βιολογικών Τροφίμων στην περίπτωση αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. 

χωρίς συμφωνία 

• Εισαγωγές ζώων, ζωικών προϊόντων και υψηλού κινδύνου τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής 

προέλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία (No deal Brexit). 

https://brexit.gov.gr/epixeirhseis/
http://agora.mfa.gr/infofiles/92019%20eg.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/Brexit%202%20fr.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/Brexit%202%20fr.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%202018%20de.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20de.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%92%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%95%20%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%92%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%95%20%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD,%20%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%8D%20%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B6%CF%89%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD%20%CE%BC%CE%B7%20%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%92%20(No%20Deal%20Brexit)%202%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CE%B6%CF%8E%CF%89%CE%BD,%20%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%8D%20%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B6%CF%89%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD%20%CE%BC%CE%B7%20%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%92%20(No%20Deal%20Brexit)%202%20gb.pdf
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• Σήμανση των Τροφίμων στο Η.Β. στην περίπτωση αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. χωρίς 

συμφωνία. 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:856]  

• Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Σεπτέμβριος 2019 

1. Οικονομικές Εξελίξεις 

                                     - Μακροοικονομικά Μεγέθη 

                                     - Χρηματιστήριο – Αγορά Ομολόγων 

                             2. Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

                                     - Τράπεζες 

                                     - Ενέργεια 

                                     - Εργασία 

                                     - Επιχειρήσεις – Οργανισμοί 

                                     - Τουρισμός 

                                     - Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

                            3. Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

 

ΚΥΠΡΟΣ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:857]  

• Η Κυπριακή Αγορά Τροφίμων 

                                     - Εισαγωγές Τροφίμων στην Κύπρο 

                                     - Η διάρθρωση των κυπριακών εισαγωγών τροφίμων το 2018 

                                    - Διμερές Εμπόριο Τροφίμων Ελλάδας – Κύπρου 

                                    - Πορεία των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στην Κύπρο 

                                    - Κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στην Κύπρο 

                                    - Διάρθρωση αγοράς 

 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:858]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιούλιος – Αύγουστος 2019 

 

                             - Κλαδικές Ειδήσεις 

                                     1. Πρωτογενής Τομέας 

                                     2. Δευτερογενής Τομέας 

                                     3. Τριτογενής Τομέας 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:859]  

• Έρευνα Αγοράς για την Παραγωγή Γάλακτος και τη Γαλακτοβιομηχανία στη Ρουμανία 

                               1. Παραγωγή 

                                    - Αγελαδινό γάλα 

                               2. Κατανάλωση 

http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%92%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%92%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%95%20%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%92%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%92%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%95%20%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20gb.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%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%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%A3%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202019%20es.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%91_%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91%20cy.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67479
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CF%8C%20%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1%202%20ro.pdf
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                                    - Γαλακτοκομικά προϊόντα  

                                             - Τυρί 

                                             - Γιαούρτη 

                               3. Διμερές Εμπόριο 

                               4. Συμπεράσματα – Προοπτικές Ελληνικών Επιχειρήσεων 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:860]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιούλιος – Αύγουστος 2019 

 

                             - Κλαδικές Ειδήσεις 

                                     1. Πρωτογενής Τομέας 

                                     2. Τριτογενής Τομέας 

                                     3. Περιφερειακή Συνεργασία 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:861]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Σεπτέμβριος 2019 

 

 

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.:862] 

 

 

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 117 εκατ. ευρώ σε βιώσιμες υποδομές μεταφορών στην Ευρώπη 

 

 

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@sbtke.gr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67476
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%91-%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202019%20tr.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
https://ec.europa.eu/greece/news/20190927_2__el
mailto:svaina@sbtke.gr


 

 een.ec.europa.eu                   5 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:863] 

 

 

 

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. «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  

 

 

 

3. «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  

 

 

 

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

 

Παρεμβάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α’ προτεραιότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

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

 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190930_6h_trop_epix_exw.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4555
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4535
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4534
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5. «"Επενδύω στη Θεσσαλία" - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών και καινοτομιών» 

 

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση αυτών μέσω 

τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 17/9/2019 - 18/10/2019, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4542  

 

 

 

6.«Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 

3α.1.4.1.4: «Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή 

και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της » 

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.4: 

«Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και 

καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή 

και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών - “Επενδύω στη Θεσσαλία”», του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. 

 

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενημερώνει για την έκδοση Πρόσκλησης “Επενδύω στη Θεσσαλία” , 

Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης 10.000.000 €,  προς τους δυνητικούς δικαιούχους «Νέες, νεοσύστατες και υπό 

σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» που έχουν κλείσει μέχρι τις 31/12/2018 λιγότερες από τρεις 

διαχειριστικές χρήσεις, για υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. 

www.ependyseis.gr/mis  από την 17η /09/2019 και έως  την 18η /10/2019. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/503-3-1-4-1-4-2014-

2020.html  

 

 

 

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  

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4542
http://www.ependyseis.gr/mis
https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/503-3-1-4-1-4-2014-2020.html
https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/503-3-1-4-1-4-2014-2020.html
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4523
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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 

 

 

 

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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4522
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4515
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
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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  

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

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
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4505
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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 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 

αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και 

συστημάτων αυτοματισμού» 

 

Στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους 

αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση 

συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 11/7/2019 - 1/11/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4477  

18. «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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4506
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4477


 

 een.ec.europa.eu                   10 
 

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

εκπαίδευσης.  

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  

 

 

 

19. «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και 

καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων – Χωροκατακτητικά 

ξένα είδη» 

 

Μέτρα για την αντιμετώπιση της συστηματικής εισόδου ξενικών ειδών πανίδας, τα οποία προσαρμόζονται 

σταδιακά και εγκλιματίζονται σε νέους οικοτόπους, εκτοπίζοντας ή κυριαρχώντας κάποιες φορές επί των 

αυτόχθονων ειδών θαλάσσιας πανίδας, με σημαντικές επιπτώσεις στο αλιευτικό επάγγελμα.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 15/7/2019 - 15/10/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4486  

 

 

 

20. «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  

 

 

 

21. «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  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4473
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4486
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4460
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281
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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@sbtke.gr 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:864] 

 

1. IoT Brokerage Event 2019: Εκδήλωση δικτύωσης στους τομείς Internet of Things (IoT), 

Artificial Intelligence (AI), Blockchain 

 

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στο πεδίο της τεχνολογίας των 

Internet of Things (IoT), Εικονικής Πραγματικότητας (Artificial Intelligence (AI)) και Blockchain 

 θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη διεθνή 

εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων  5th IoT Brokerage Event στις 29-31 Οκτωβρίου 2019, στη 

Βαρκελώνη.  

Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του συνεδρίου  IoT Solutions World Congress 2019 (IoT 

SWC 2019).   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος στις 24 Οκτωβρίου 2019. 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, 

 http://praxinetwork.gr/el/event/2273 

 

 

2. Smart Manufacturing Matchmaking 2019 - Εκδήλωση δικτύωσης στον τομέα της Έξυπνης 

Βιομηχανίας, 20-22 Νοεμβρίου 2019 

 

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της έξυπνης 

βιομηχανίας και της βιομηχανίας 4.0 θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα 

συμμετέχουν στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της εκδήλωσης BE 

@Smart Manufacturing Matchmaking 2019. Η εκδήλωση, η οποία λαμβάνει χώρα 20-22 Νοεμβρίου 

2019 στην Καλαβρία, Ιταλία, διοργανώνεται από τον οργανισμό Spin Ricerca Innovazione e 

Trasferimento Tecnologico S.r.l. 

 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

mailto:svaina@sbtke.gr
https://iot2019.b2match.io/home
https://www.iotsworldcongress.com/the-event/the-iot-solutions-world-congress/
http://praxinetwork.gr/el/event/2273
https://smm2019.b2match.io/
https://smm2019.b2match.io/
http://spin.srl/
http://spin.srl/
http://praxinetwork.gr/el/event/2253
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3. Επιχειρηματική Αποστολή στην Ζάμπια (Λουσάκα) και την Τανζανία (Νταρ Ες Σαλάαμ), από 

την Δευτέρα 2.12 έως την Πέμπτη 5.12.2019 

 

 

Ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, με την 

υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στην Ζάμπια 

(Λουσάκα) και την Τανζανία (Νταρ Ες Σαλάαμ), από την Δευτέρα 2.12 έως την Πέμπτη 5.12.2019, 

με αναχώρηση το Σάββατο 30.11 και επιστροφή στην Αθήνα την Παρασκευή 6.12.2019. Την 

αποστολή θα συνοδεύσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Μ. Βαρβιτσιώτης.  

  

Τα επιχειρηματικά φόρα και οι Β2Β συναντήσεις θα διοργανωθούν με την υποστήριξη της εταιρείας 

Cable Kings Limited, της εταιρείας Knauf Gypsum Tanzania Ltd, της Ελληνικής Κοινότητας της 

Τανζανίας, της Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών της Τανζανίας και του Εμπορικού & Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου της Ζάμπια.  

  

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 

  

Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των 

ενεργειών, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής της εταιρείας σας, συμπληρώνοντας 

έως την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, τη σχετική δήλωση εδώ. 

 

                  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο: 

- Πληροφορίες (pdf) 

 

 

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@sbtke.gr   

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:865] 

 

• 2019/C 297/08 Σύσταση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2019, σχετικά με το προσχέδιο του 

ενοποιημένου εθνικού σχεδίου της Ελλάδας για την ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο 2021-2030 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/16v31vIT6kKu7b_ZYqy5nM4HRLF6Y2BQvgCXgWWRNSEI/edit?usp=sharing
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/09/company_mission_2-5.12.2019.pdf
mailto:svaina@sbtke.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.297.01.0029.01.ELL&toc=OJ:C:2019:297:TOC
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:866] 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L231 της 20ής 

Ιουνίου 2019, για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων 

στην ΕΕ και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, (ΕΚ) 

αριθ. 1831/2003, (ΕΚ) αριθ. 2065/2003, (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009 (ΕΕ) 2015/2283 και της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1395 της Επιτροπής, L234 της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τις καταχωρίσεις 

για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Ισραήλ και την ονομασία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 

στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να 

εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών, και για την 

τροποποίηση του υποδείγματος κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τα προϊόντα αυγών ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1559 της Επιτροπής, L239 της 16ης Σεπτεμβρίου 2019, για την τροποποίηση 

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

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες cyflufenamid, fenbuconazole, 

fluquinconazole και tembotrione μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1561 της Επιτροπής, L240 της 17ης Σεπτεμβρίου 2019, για την τροποποίηση 

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

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία chlormequat σε 

καλλιεργούμενα μανιτάρια ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1582 της Επιτροπής, L246 της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, για την τροποποίηση 

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

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας imazalil μέσα ή πάνω σε 

ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1589 της Επιτροπής, L248 της 26ης Σεπτεμβρίου 2019, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων 

έγκρισης των δραστικών ουσιών amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, 

clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, 

diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, 

MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanate-methyl, triflusulfuron 

και tritosulfuron ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.234.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2019:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.240.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2019:248:TOC
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• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1602 της Επιτροπής, L250 της 23ης Απριλίου 2019, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με το κοινό υγειονομικό έγγραφο εισόδου που συνοδεύει τα φορτία ζώων και αγαθών στον 

προορισμό τους ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1604 της Επιτροπής, L250 της 27ης Σεπτεμβρίου 2019, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:867] 

 

• Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1560 του Συμβουλίου, L239 της 16ης Σεπτεμβρίου 2019, για την 

τροποποίηση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον 

έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1562 της Επιτροπής, L240 της 16ης Σεπτεμβρίου 2019, για την 

τροποποίηση των αποφάσεων 2007/305/ΕΚ, 2007/306/ΕΚ και 2007/307/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο 

ανοχής σε ίχνη του υβριδίου ελαιοκράμβης Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), του υβριδίου 

ελαιοκράμβης Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) και της ελαιοκράμβης Topas 19/2 (ACS-

BNØØ7-1), καθώς και των παραγώγων τους [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 6524] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1592 του Συμβουλίου, L248 της 24ης Σεπτεμβρίου 2019, με την 

οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία να εισαγάγει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 193 της 

οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ) 2019/1597 της Επιτροπής, L248 της 3ης Μαΐου 2019, για τη 

συμπλήρωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας και ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας για την ομοιόμορφη 

μέτρηση των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων ( 1 ) 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:868] 

 

• Διορθωτικό στην οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L246 της 

13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2019:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.240.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0067.01.ELL&toc=OJ:L:2019:248:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0077.01.ELL&toc=OJ:L:2019:248:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2019:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2019:246:TOC
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θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου ( ΕΕ 

L 275 της 25.10.2003 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:869] 

 

• COM/2019/425 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ για την εφαρμογή της οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική επίλυση 

καταναλωτικών διαφορών 

 

• COM/2019/426 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με 

την εφαρμογή και την εκτέλεση της οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση 

εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την 

εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») 

 

• 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/2019/435 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχει 

ανατεθεί στην Επιτροπή δυνάμει της οδηγίας 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000, για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη 

διατροφή του ανθρώπου, της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για 

το μέλι, της οδηγίας 2001/111/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για ορισμένα σάκχαρα 

που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 

Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη 

διατροφή του ανθρώπου, και της οδηγίας 2001/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, 

για τις μαρμελάδες, τα ζελέ και τις μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέμα καστάνου που 

προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0425&qid=1570003175189&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0426&qid=1570003175189&rid=14
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:52019DC0435&qid=1570003175189&rid=4
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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@sbtke.gr   

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:870] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 432198-2019 
Κύπρος-Λευκωσία: Καλώδια 

διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 
CY 13/09/2019 23/10/2019 

2 423695-2019 
Κύπρος-Λευκωσία: Προϊόντα 

ατομικής περιποίησης 
CY 10/09/2019 22/10/2019 

3 465651-2019 

Βουλγαρία-Laki: Δημητριακά, 

πατάτες, λαχανικά, φρούτα και 

ξηροί καρποί 

BG 04/10/2019 06/11/2019 

4 456887-2019 
Ελλάδα-Χαλκίδα: Προϊόντα 

καθαρισμού 
GR 30/09/2019 30/10/2019 

5 463725-2019 
Ρουμανία-Βουκουρέστι: 

Απορρυπαντικά 
RO 03/10/2019 05/11/2019 

6 461609-2019 

Ρουμανία-Iaşi: Γιαούρτι και άλλα 

γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν 

υποστεί ζύμωση 

RO 02/10/2019 07/11/2019 

 

 

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@sbtke.gr 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:871] 

 

1. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRHU20190909001) – Ουγγρική επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα την χονδρική 

πώληση βασικών υλικών για τρόφιμα και βιομηχανικές διεργασίες τροφίμων, τα οποία εισάγονται από 

το εξωτερικό,  αναζητά νέους συνεργάτες στα πλαίσια της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών διανομής. 

 

2. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPT20190903001) – Πορτογαλική εταιρεία από τη Μαδέρα, που ειδικεύεται στην 

παρασκευή παραδοσιακών τοπικών κέικ, μπισκότων και καραμελών, όπως το μέλι (μέλι από 

ζαχαροκάλαμο), τα μπισκότα μελιού καραμέλες, αναζητά παραγωγούς και προμηθευτές μπαχαρικών 

(μοσχοκάρυδο, γλυκάνισο και κανέλα) ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες παροχής υπηρεσιών 

διανομής. 

 

mailto:svaina@sbtke.gr
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:465651-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:456887-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463725-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461609-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80fd907f-9400-44f5-90bc-818e1f1d5d11
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dd6ad0c2-d5fa-458d-96d8-e19ca45a36b4
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3. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20190924001) – Μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία από τη Νοτιοδυτική 

Πολωνία που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής φυσικών καλλυντικών αναζητά 

προμηθευτές ποιοτικών συστατικών για την παραγωγή κρέμας. Τα επιθυμητά προϊόντα είναι βούτυρα 

από: tucuma, aloe, βανίλια, γιασεμι καθώς και λιποδιαλυτή βιταμίνη C και βρώσιμα έλαια: κάνναβη, 

ρόδι, μαύρο κύμινο. Η εταιρεία ενδιαφέρεται για την αγορά τσαγιού σε μπάλες. Η εταιρική επιθυμεί να 

συνάψει συμφωνίες προμήθειας. 

 

4. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRUK20190812002) – Εμπορικός πράκτορας του Ηνωμένου Βασιλείου που ειδικεύεται 

στο εμπόριο προϊόντων διατροφής, φυτικών ελαίων, λιπασμάτων, ζωοτροφών και προϊόντων ηλιακής 

ενέργειας, με εμπειρία πάνω από 25 χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες σε ξένους εταίρους που επιδιώκουν 

την εκπροσώπησή τους σε νέες αγορές, βάσει συμφωνίας εμπορικής αντιπροσωπείας. Η βρετανική 

εταιρεία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, μάρκετινγκ και υποστήριξη πωλήσεων σε εταιρείες 

που επιθυμούν να εισέλθουν σε νέες αγορές. Η εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου έχει συνδέσεις σε 

περισσότερες από 20 χώρες παγκοσμίως. 

 

5. Αμπελόφυλλα 

 

Εταιρία: Saudi Goody Products Marketing Co Ltd  

Χώρα: Σαουδική Αραβία 

 

Ζήτηση αμπελλόφυλων με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 

Ingredients: Grape Leaves, Water, Salt, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate and 

Sodium Meta Bisulfite used as preservatives 

Product Attributes: 

1. Flavor:   Salty, Lemon Flaνor 

2. Texture: Smooth and Silky 

3. Appearance: Light Green, Tender, Medium to large size. 

 

 

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία υπό τα 

εξής στοιχεία επαφής: 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +966 12 667 6607 

Email: dna@goody.com.sa 

Website: www.goody.com.sa 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/60c9861c-f60b-4836-ac82-c88aeae5681c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1dfd99bf-d7ad-49b0-8b2a-6093fb611f2a
http://agora.mfa.gr/applications/application/7780
http://agora.mfa.gr/applications/company/5918
mailto:dna@goody.com.sa
http://www.goody.com.sa/
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6. Όσπρια 

 

Εταιρία: Al Mehbaj  

Χώρα: Σαουδική Αραβία 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +966 11 455 8431 

Email: Khaled.Wehbi@almehbaj.com.sa 

Website: www.almehbaj.com.sa 

 

 

7.  Καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς 

 

Εταιρία: Abdul Samad Al Qurashi Group  

Χώρα: Σαουδική Αραβία 

 

Aλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς με την επωνυμία 

Oud Milano https://en.oudmilano.com/  και με  85 σημεία πώλησης σε εννέα χώρες κυρίως στη Μέση 

Ανατολή ζητάει καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς, που παρασκευάζονται στην Ελλάδα για να 

διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της.  

 

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία υπό τα 

εξής στοιχεία επαφής: 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +966 12 539 55 44 

Email: rami@abdulsamadalqurashi.com 

Website: www.abdulsamadalqurashi.com 

 

 

8. Ζήτηση Έλληνα εξαγωγέα αποξηραμένων φύλλων ελιάς για ιχθυοτροφές 

 

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

φύλλα ελιάς» ζητάει η ιαπωνική εταιρεία Andes Trading (www.andes-trading.co.jp/).  

 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1955, και ενδιαφέρεται να εισάγει αποξηραμένα φύλλα ελιάς τα οποία 

προορίζονται για ιχθυοτροφές σύμφωνα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: πάνω από 7%  

ελευρωπαΐνη, κατά προτίμηση πράσινου χρώματος, χωρίς ή με ελάχιστα υπολείμματα ζημιογόνων 

ουσιών από φυτοφάρμακα, σε συσκευασίες 1MT (περιγράφεται στον ιστότοπο:  

http://agora.mfa.gr/applications/application/7779
http://agora.mfa.gr/applications/company/5917
mailto:Khaled.Wehbi@almehbaj.com.sa
http://www.almehbaj.com.sa/
http://agora.mfa.gr/applications/company/5916
https://en.oudmilano.com/
mailto:rami@abdulsamadalqurashi.com
http://www.abdulsamadalqurashi.com/
http://www.andes-trading.co.jp/
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https://www.alibaba.com/product-detail/100-virgin-pp-1mt-2-

ton_50045483990.html?spm=a2700.7724857. normalList.17.e882796exncBiH&s=p).           

 

Ο κωδικός εναρμονισμένης ονοματολογίας του προϊόντος θα είναι υποκατηγορία της εξαψήφιας 

δασμολογική κλάσης: 23.06.90, του εναρμονισμένου συστήματος. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούσατε να απευθυνθείτε στον ενδιαφερόμενο Ιάπωνα 

εισαγωγέα στην διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου: watanabe@andes-trading.co.jp  ή με το Γραφείο 

ΟΕΥ Τόκυο, στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: ecocom-tokyo@mfa.gr 

 

 

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   

 

https://www.alibaba.com/product-detail/100-virgin-pp-1mt-2-ton_50045483990.html?spm=a2700.7724857.%20normalList.17.e882796exncBiH&s=p).%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://www.alibaba.com/product-detail/100-virgin-pp-1mt-2-ton_50045483990.html?spm=a2700.7724857.%20normalList.17.e882796exncBiH&s=p).%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
mailto:watanabe@andes-trading.co.jp
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
mailto:sbtse@otenet.gr

