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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:365]  

 

 

• H  επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης του ΥΠΕΞ για το BREXIT 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ για Επιχειρήσεις σε περίπτωση ΕΞΟΔΟΥ από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία 

 

• Απαντήσεις Ευρ. Επιτροπής σε ερωτήματα που αφορούν την Έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς 

συμφωνία 

• Εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα του ΗΒ –Μετακινήσεις τομεακών δραστηριοτήτων και 

εταιρειών στην ηπειρωτική Ευρώπη στην προοπτική του Brexit 

• Ευκαιρίες και Προοπτικές σε μία εποχή Σημαντικών εξελίξεων 

 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:366]  

• Διμερές Εμπόριο Ελλάδος - Αζερμπαϊτζάν 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:367]  

• Κύριες Εξαγωγές προς Αίγυπτο, 2017-2018 (Στοιχεία Αιγυπτιακής Στατιστικής Υπηρεσίας CARMAS)  

• Ανάλυση ανταγωνισμού για 20 κύριες κατηγορίες Ελληνικών Εξαγωγών προς Αίγυπτο το 2018 (κατά 

10ψήφιους Κωδικούς Δασμολογίου) – Μερίδια σε Αξίες 

 

AΛΒΑΝΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:368]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Απρίλιος 2019 

 

AΥΣΤΡΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:369]  

• Εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις κ-μ ΕΕ με Αυστραλία 

 

 

https://brexit.gov.gr/
https://brexit.gov.gr/
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%20%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%20no-deal%20gb.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%20%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%20no-deal%20gb.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%92%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20Brexit%20gb.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%92%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20Brexit%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20&%20%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%8E%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%92%20%CF%83%CE%B5%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20Enterprise%20Greece%20gb.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66271
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%9F%202017-2018%20(%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91)%20eg.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%202018%20(%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-10%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%9F%CE%99)%20eg.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%202018%20(%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-10%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%9F%CE%99)%20eg.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/05/deltio_albania_419.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/2019-04-04_EU%20member%20states%20level%20of%20trade%20and%20investment%20with%20AUS%20-%202017-2018%20au.pdf


 

 een.ec.europa.eu                   3 
 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:370]  

• Δελτίο οικονομικών, εμπορικών εξελίξεων Ιανουάριος – Μάρτιος 2019 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:371]  

• Έρευνα - Τεχνολογία 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:372]  

• Ανάκληση πρόθεσης δασμολογικής ανακατάταξης εισαγόμενων πρόβειων τυριών σε ΗΠΑ 

• Μελέτη Συμβουλίου Εξαγωγών Γαλακτοκομικών Προϊόντων ΗΠΑ για επιπτώσεις της προστασίας ΓΕ 

/ Γεωγραφικών Ενδείξεων τυροκομικών προϊόντων της ΕΕ στην αγορά ΗΠΑ. 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:373]  

• Οικονομικό προφίλ Ισπανίας 2018  

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:374]  

• Ενημερωτικό Δελτίο για την Κυπριακή Οικονομία, Απρίλιος 2019 

 

ΛΙΒΑΝΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:375]  

• Οικονομικό & Επιχειρηματικό Δελτίο Λιβάνου # 3 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:376]  

• Ο κλάδος της ζυθοποιίας στην Ολλανδία. 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:377]  

• Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας Αριθμός 2 (Μάρτιος  - Απρίλιος 2019) 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:378]  

• Ετήσια Έκθεση έτους 2018 

1. Οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

2. Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας 

3. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

4. Λοιπές Χώρες Αρμοδιότητας Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Απρίλιος 2019 

1. Ρωσική Ομοσπονδία 

2. Ουζμπεκιστάν 

3. Τουρκμενιστάν 

4. Εμπορικές Εκθέσεις στη Ρωσία 2019-2020 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%202019-01%20fr.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/66205
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CE%B5%20%CE%97%CE%A0%CE%91%20us.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20USDA%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%93%CE%95%20%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%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%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%97%CE%A0%CE%91%20us.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20USDA%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%93%CE%95%20%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%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%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%97%CE%A0%CE%91%20us.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9B%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3%202018%20es.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%202019%20cy.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66314
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B6%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%20nl.pdf
http://www.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%202%202019%20pl.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B6%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%20nl.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66242
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:379]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας Μάρτιος 2019 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:380]  

• Οικονομικό & Επιχειρηματικό Δελτίο Σουηδίας Αριθμός 3, Μάρτιος 2019 

               - Ανάλυση Εμπορικού Ισοζυγίου Ελλάδας - Σουηδίας              

• Οικονομικό & Επιχειρηματικό Δελτίο Σουηδίας Αριθμός 4, Απρίλιος 2019 

               - Ίδρυση θυγατρικής του ομίλου  Ελληνικά Γαλακτοκομεία στη Στοκχόλμη 

               - Η σουηδική ξυλεία σε κίνδυνο λόγω μόλυνσης 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:381] 

 

 

1. Δημοσίευση Β’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

 

 

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και 

της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και 

της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα 

επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

Ο Β’ Κύκλος της Ενιαίας Δράσης αποτελεί συνέχεια του Α’ Κύκλου. 

 

Ο συνολικός  Προϋπολογισμός  της  Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι 542.535.722 

ευρώ. Ο Προϋπολογισμός του Β’ Κύκλου ανέρχεται σε  200.000.000€. 

 

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Β’ Κύκλο η Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και 

ώρα 18.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 16:00. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

 

 

 

http://www.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%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85%202019%20si.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66240
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66241
mailto:sbtke@otenet.gr
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=26&cs=
www.ependyseis.gr/mis
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=47&cs=
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2. Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ – «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων» 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-

2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 

400 εκατ. ευρώ. 

 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να 

αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. 

Επιδοτούνται δαπάνες για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών 

και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με 

εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε. 

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 € και επιδοτούνται από 50% -65%.  

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. 

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: 

•Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

•Ενέργεια 

•Εφοδιαστική Αλυσίδα 

•Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

•Περιβάλλον 

•Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 

•Υγεία 

•Υλικά – Κατασκευές 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:  

i.γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr  

ii.ξεκινάει στις 06/02/19 

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη 

συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Η διαδικασία της αξιολόγησης των 

επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

3. «Επανεπενδύω στη Θεσσαλία: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή 

και καινοτομιών, την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών» 

 

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση έπενδύσεων εκσυγχρονισμού μέσω τεχνολογικής και μη 

https://www.ependyseis.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
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τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, με στόχο τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 16/5/2019 - 30/8/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4388  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

4. «Υποστήριξη της περιφερειακής αριστείας» 

 

Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε 

περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 22/4/2019 - 5/7/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4372  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

5. «Εξατομικευμένη υποστήριξη (συμβουλευτική - κατάρτιση- πιστοποίηση) εργαζομένων του ιδιωτικού 

τομέα σε επισφαλή θέση εργασίας για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος- (Α’ 

κύκλος)» 

 

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων σε 13.400 εργαζόμενους του 

ιδιωτικού τομέα της οικονομίας που τελούν σε επίσχεση εργασίας ή έχουν συμμετάσχει/ έχουν εκπροσωπηθεί 

σε τριμερή συμφιλιωτική συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 4/4/2019, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4370  

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=4388
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4372
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4370
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6. «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών» 

 

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση των φοιτητών ΑΜΕΑ, των φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και 

χαμηλές εισοδηματικές τάξεις των AEI της χώρας, μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Περίοδος υποβολής: 4/4/2019 - 30/9/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4357  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

7. «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 

τους» 

 

Αύξηση της ικανότητας των επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων προϊόντων, τη διαφοροποίηση υφιστάμενων 

καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής και πιστοποιημένης παραγωγής. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

Περιοχή Εφαρμογής: Στερεά Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/4/2019 - 28/6/2019, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4334  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

8. «Ανάπτυξη επιχειρήσεων με αξιοποίηση διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης 

και λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικής Επώασης (ΚΕΕ) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Διαστήματος στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο "ESA BIC Greece"» 

 

Eνέργειες για την ανάδειξη του Διαχειριστή, ενός οργανωμένου περιβάλλοντος στήριξης της 

επιχειρηματικότητας (επιχειρηματική θερμοκοιτίδα), η οποία θα έχει εθνική εμβέλεια, στη βάση των 

προδιαγραφών ενός EU BIC και των απαιτήσεων που θέτει η ESA, κατόπιν του από 18/12/2017 μνημονίου 

συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού κράτους και της ESA. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 8/3/2019 - 31/5/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4310  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4357
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4334
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4310
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Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

9. «Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Βοιωτία μέσω του LEADER» 

 

Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των 

στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Βοιωτίας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 20/3/2019 - 20/6/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4320  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

10. «Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Φθιώτιδα μέσω του LEADER» 

 

Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των 

στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Ευρυτανίας, Νομός Φθιώτιδας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 3/4/2019 - 3/7/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4326  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

11. «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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4320
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4326
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Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

12. «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

 

Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της 

αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η 

συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 22/3/2019 - 4/6/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4269  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

13. Διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης   

«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» 

 

Ανακοινώθηκε η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη 

ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ). Ο συνολικός 

προϋπολογισμός των προτάσεων που θα προ-επιλεγούν ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ. Η υποβολή των 

προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει στις 14 Ιανουαρίου 2019. 

 

Η σχετική ανακοίνωση από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), αποσκοπεί να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για τις 

ερευνητικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2019/C 125/04 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2019 για 

τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων 

 

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

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

svaina@sbtke.gr 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4269
https://empedu.gov.gr/
https://empedu.gov.gr/
https://empedu.gov.gr/i-eidiki-grammateia-diacheirisis-tomeakon-e-p-toy-ekt/
https://empedu.gov.gr/i-eidiki-grammateia-diacheirisis-tomeakon-e-p-toy-ekt/
https://empedu.gov.gr/prodimosieysi-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.125.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2019:125:TOC
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:382] 

 

• 2019/C 125/03 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις 

αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται 

στο παράρτημα XIV 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) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006]  ( 1 ) 

 

• 2019/C 126/04 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις 

αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται 

στο παράρτημα XIV 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) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006]  ( 1 ) 

 

• 2019/C 129/01 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο 

εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά 

προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 

(DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D054772-02 — 

2018/2568(RSP)) 

 

• 2019/C 135/06 Διορθωτικό στην περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις 

χορηγήσεις αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που 

απαριθμούνται στο παράρτημα XIV 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) (Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 

9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006) ( ΕΕ C 218 της 22.6.2018 ) 

 

• 2019/C 139/03 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-115/16, C-118/16, C-119/16 και C-299/16: Απόφαση 

του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 26ης Φεβρουαρίου 2019 [αίτηση του Østre 

Landsret, Vestre Landsret (Δανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — N Luxembourg 1 (C-

115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16) κατά 

Skatteministeriet (Προδικαστική παραπομπή — Προσέγγιση των νομοθεσιών — Κοινό σύστημα 

φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών 

διαφορετικών κρατών μελών — Οδηγία 2003/49/ΕΚ — Δικαιούχος των τόκων και των δικαιωμάτων 

— Άρθρο 5 — Κατάχρηση δικαιώματος — Εταιρία εγκατεστημένη σε ένα κράτος μέλος 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.125.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2019:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.126.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2019:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.129.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2019:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.135.01.0014.01.ELL&toc=OJ:C:2019:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.139.01.0005.01.ELL&toc=OJ:C:2019:139:TOC
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καταβάλλουσα σε συνδεδεμένη εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος τόκους οι οποίοι 

μεταφέρονται στη συνέχεια, στο σύνολό τους ή σχεδόν στο σύνολό τους, εκτός του εδάφους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης — Θυγατρική εταιρία υπέχουσα την υποχρέωση παρακράτησης του φόρου επί 

των τόκων στην πηγή) 

 

• 2019/C 143/05 Ανακοίνωση στις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε εισαγωγές ή εξαγωγές 

ελεγχόμενων ουσιών οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος προς ή από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 2020, καθώς και στις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε παραγωγή ή εισαγωγές 

των εν λόγω ουσιών για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις το 2020 

 

• 2019/C 150/05 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις 

αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται 

στο παράρτημα XIV 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) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006]  ( 1 ) 

 

• 2019/C 154/06 Ανακοίνωση προς τις επιχειρήσεις που προτίθενται να διαθέσουν χύδην 

υδροφθοράνθρακες στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:383] 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/543 της Επιτροπής, L95 της 3ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των παραρτημάτων Ι, ΙΙΙ και IV της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επικαιροποίηση των παραπομπών και τη 

συμπερίληψη ορισμένων κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 

Ευρώπη σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/618 της Επιτροπής, L106 της 15ης Απριλίου 2019, σχετικά με 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 474/2006 όσον αφορά τον κατάλογο αερομεταφορέων οι 

οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας ή σε περιορισμούς λειτουργίας εντός της Ένωσης ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/637 της Επιτροπής, L109 της 23ης Απριλίου 2019, σχετικά με 

την έγκριση της ουσίας χοληκαλσιφερόλη ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 

προϊόντων 14 ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.143.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2019:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.150.01.0010.01.ELL&toc=OJ:C:2019:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.154.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2019:154:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.095.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:095:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.106.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:106:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2019:109:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/676 της Επιτροπής, L114 της 29ης Απριλίου 2019, για την 

έγκριση της δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου ABE-IT 56 (συστατικά κυτταρολύματος 

Saccharomyces cerevisiae στέλεχος DDSF623), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/680 της Επιτροπής, L115 της 30ής Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/681 της Επιτροπής, L115 της 30ής Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:384] 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2019/569 της Επιτροπής, L99 της 3ης Απριλίου 2019, σχετικά με την προτεινόμενη 

πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Σεβασμός του κράτους δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 2314] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/623 της Επιτροπής, L108 της 16ης Απριλίου 2019, σχετικά με την 

παράταση του μέτρου που έλαβε η Βελγική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας Ασφάλειας της 

Τροφικής Αλυσίδας και Περιβάλλοντος, με το οποίο επιτράπηκε η διάθεση στην αγορά και η χρήση 

του βιοκτόνου Phostoxin σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 2828] 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2019/668 του Συμβουλίου, L113 της 15ης Απριλίου 2019, σχετικά με τη θέση που 

πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ένατη συνεδρίαση της διάσκεψης των 

μερών αναφορικά με την ένταξη ορισμένων χημικών προϊόντων στο παράρτημα III της σύμβασης του 

Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα 

επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.114.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2019:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.115.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2019:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.115.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2019:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.099.01.0039.01.ELL&toc=OJ:L:2019:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.108.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2019:108:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.113.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2019:113:TOC
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:385] 

 

• Διορθωτικό στην απόφαση (ΕΕ) 2018/813 της Επιτροπής, L92 της 14ης Μαΐου 2018, σχετικά με το 

τομεακό έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους δείκτες 

περιβαλλοντικών επιδόσεων ανά τομέα και τους δείκτες αναφοράς της αριστείας για τον γεωργικό 

τομέα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής 

διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) ( ΕΕ L 145 της 8.6.2018 ) 

 

• Διορθωτικό στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1282 της Επιτροπής, L108 της 14ης Ιουλίου 2017, 

σχετικά με την έγκριση της 2-μεθυλο-1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνης ως δραστικής ουσίας για χρήση 

σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 13 ( ΕΕ L 184 της 15.7.2017 ) 

 

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/50 της Επιτροπής, L109 της 11ης Ιανουαρίου 2019, για την 

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

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 

chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-

cyhalothrin, mepiquat, κρομμυέλαιο, thiacloprid και valifenalate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 

ΕΕ L 10 της 14.1.2019 ) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:386] 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L111 της 17ης Απριλίου 

2019, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 

εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L117 της 17ης Απριλίου 

2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ( 1 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:387] 

 

• COM/2019/218 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η Ευρώπη τον Μάιο του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.092.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2019:092:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.108.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2019:108:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.01.0028.02.ELL&toc=OJ:L:2019:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0059.01.ELL&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0059.01.ELL&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.117.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.117.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0218&qid=1557392537621&rid=1
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2019 – Προετοιμασία για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση σε έναν ολοένα και 

πιο αβέβαιο κόσμο Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην άτυπη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ-27 

στο Σιμπίου (Ρουμανία) στις 9 Μαΐου 2019 

 

• COM/2019/178 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Βελτίωση της νομοθεσίας: απολογισμός και διατήρηση της 

δέσμευσής μας 

 

• COM/2019/179 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 

 

• COM/2019/177 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική της ΕΕ 

 

• COM/2019/224 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αξιολόγηση του 2018 σχετικά με την πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη προς την 

επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και την εφαρμογή της οδηγίας για 

την ενεργειακή απόδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την 

ενεργειακή απόδοση 

 

• COM/2019/177 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική της ΕΕ 

 

• COM/2019/166 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την εφαρμογή και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και 

στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 

και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 

91/157/ΕΟΚ 

 

• COM/2019/176 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σχετικά με 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0178&qid=1557392537621&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0179&qid=1557392537621&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0177&qid=1557392537621&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0224&qid=1557392537621&rid=28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0177&qid=1557392537621&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0166&qid=1557392537621&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0176&qid=1557392537621&rid=31


 

 een.ec.europa.eu                   15 
 

την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου δράσης για τους συσσωρευτές: δημιουργία μιας στρατηγικής 

αξιακής αλυσίδας συσσωρευτών στην Ευρώπη 

 

• COM/2019/175 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τέτατρη 

έκθεση για την κατασταση της Ενεργειακής Ένωσης 

 

• COM/2019/168 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ανθρωποκεντρική τεχνητή 

νοημοσύνη 

 

• COM/2019/167 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης η οποία 

πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου 

Σιτηρών σχετικά με την παράταση της σύμβασης για την εμπορία σιτηρών του 1995 

 

• COM/2019/170 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ενισχυμένη εποπτεία - Ελλάδα, Απρίλιος 2019 

 

• COM/2019/195 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αντιμετώπιση των επιπτώσεων αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την 

Ένωση χωρίς συμφωνία: η συντονισμένη προσέγγιση της Ένωσης 

 

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

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

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:388] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 209700-2019 
Βουλγαρία-Σόφια: Ελαστικοί 

ιμάντες μεταφοράς 
BG 06/05/2019 10/06/2019 

2 199279-2019 
Βουλγαρία-Σόφια: Τρόφιμα, ποτά, 

καπνός και συναφή προϊόντα 
BG 30/04/2019 05/06/2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0175&qid=1557392537621&rid=32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0168&qid=1557392537621&rid=33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0167&qid=1557392537621&rid=35
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0170&qid=1557392537621&rid=36
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0195R(01)&qid=1557392537621&rid=40
mailto:svaina@sbtke.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209700-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199279-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
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3 199044-2019 
Βουλγαρία-Σόφια: 

Κονσερβοποιημένα προϊόντα 
BG 30/04/2019 30/05/2019 

4 158830-2019 
Κύπρος-Λευκωσία: Ελαστικά 

επίσωτρα βαρέας χρήσεως 
CY 05/04/2019 15/05/2019 

5 212042-2019 
Ελλάδα-Γαλάτσι: Αγωγοί 

αποχέτευσης 
GR 07/05/2019 17/05/2019 

6 194640-2019 Ελλάδα-Καρδίτσα: Σωλήνες GR 26/04/2019 04/06/2019 

7 210399-2019 

Ρουμανία-Târgu Mureș: 

Τεμαχισμένοι και θρυμματισμένοι 

λίθοι 

RO 07/05/2019 03/06/2019 

8 210367-2019 Ρουμανία-Iași: Απορρυπαντικά RO 07/05/2019 03/06/2019 

 

 

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

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

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:389] 

 

1. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRES20190410002) – Iσπανός διανομέας ψαριών και θαλασσινών αναζητά προμηθευτές 

ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες διανομής. 

 

2. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRQA20190312001) – Κατασκευαστής συνδέσμων, βιδών, 

περικοχλίων και ροδέλων με έδρα το Κατάρ, αναζητά προμηθευτές υλικών, από κράμα χάλυβα, 

ανοξείδωτο χάλυβα και ανθρακοχάλυβα ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες κατασκευής. 

 

3. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRCY20190404001) – Κύπριος εξαγωγέας κατεψυγμένου κρέατος αναζητά 

προμηθευτές ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες διανομής. 

 

4. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ (BRRO20190318001) – Ρουμανική εταιρεία κατασκευής χειροποίητων 

δερμάτινων ειδών αναζητά προμηθευτές ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες κατασκευής και 

διανομής 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199044-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158830-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212042-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194640-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210399-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210367-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26014ef0-902d-44eb-80ea-077bfb560011
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/383d9e9d-69b5-4972-bdec-3538588d385b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/278a6c43-dc5f-4349-876a-62ca378cad86
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f41ab1c4-8557-416b-9e5f-74c7ddfc44ec
mailto:sbtke@otenet.gr

