
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

Δεκέμβριος 2019 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ      σελ. 

▪ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 

▪ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5 

▪ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6 

▪ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 11 

▪ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 16 

▪ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16 

▪ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  18 

▪ ΟΔΗΓΙΕΣ  20 

▪ ΕΓΓΡΑΦΑ COM 20 

▪ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED 21 

▪ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 21 

                                                
 

 

                                        info@sbtse.gr  & sbtse@otenet.gr 

 

een.ec.europa.eu                    

mailto:info@sbtse.gr
mailto:sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1142]  

• Ενημερωτικό Δελτίο "News2Know", Enterprise Greece, Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2019 

 

 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1143]  

• Έρευνα Αγοράς για τον Κλάδο Ελαιόλαδου & Ελιάς στο Αζερμπαϊτζάν 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1144]  

• Έρευνα αιγυπτιακής αγοράς τροφίμων 

 

Έρευνα πραγματοποίησε το Γραφείο ΟΕΥ στο Κάιρο για την αιγυπτιακή αγορά τροφίμων, το 

καθεστώς και τις διαδικασίες εισαγωγών, τις εισαγωγές και τον ανταγωνισμό, καθώς και πλήρη 

ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών προς Αίγυπτο και τις προοπτικές ενίσχυσης 

της εκεί παρουσίας τους. Η έρευνα συνοδεύεται από αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των ελληνικών 

εξαγωγών τροφίμων και ποτών προς Αίγυπτο κατά την περίοδο 2014-2018, καθώς και από αρχεία που 

περιλαμβάνουν καταλόγους εισαγωγέων & διανομέων τροφίμων & ποτών, τροφίμων από Ελλάδα, 

προϊόντων delicatessen και αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Αίγυπτο: 

➢ Κατάλογος Αιγύπτιων εισαγωγέων & διανομέων τροφίμων 

➢ Κατάλογος Αιγύπτιων εισαγωγέων & διανομέων προϊόντων delicatessen 

➢ Κατάλογος Αιγύπτιων εισαγωγέων & διανομέων ελληνικών τροφίμων 

➢ Κατάλογος αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Αίγυπτο 

➢ Enterprise Greece – Αίγυπτος 

➢ Συνοπτικός Κατάλογος Αιγυπτιακών Κρατικών Υπηρεσιών που ασχολούνται με τα τρόφιμα 

➢ Στατιστικά Μελέτης Αγοράς Τροφίμων 2019 

• Δελτίο Οικονομικών & Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Νοέμβριος 2019 

        - Εξαγορά από τον ΤΙΤΑΝΑ μεριδίου συμμετοχής της IFC σε θυγατρική του στην   

Αίγυπτο 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1145]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Νοέμβριος 2019 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/images/public/News2Know_OCT_NOV19.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%20az.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20(2019)%20eg.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/2.Egyptian-Food-Importers-Distributors-Traders.xlsx
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/Egyptian_Delikatessen_Importers_Traders_Retail.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/4.Egyptian_Importers_Greek_Foodstuff.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/Egyptian_Super_Market_Chains.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/6.Hosted-buyers-ENTERPRISE-GREECE-EGYPT-May-2017-June-2019.xlsx
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/7.catalogue_aigypt_food_services.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/statistics_food_2019_egypt.xlsx
https://agora.mfa.gr/infofiles/112019%202%20eg.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/12/newsletter_albania_112019.pdf
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ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1146]  

• Δελτίο Οικονομικών & Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Νοέμβριος 2019 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1147]  

• Συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Food & Life 2019 στο Μόναχο (27-11/1-12-

2019) 

 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1148]  

• Η αγορά μπύρας στη Βραζιλία 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1149]  

• Τάσεις 2020 στην αγορά τροφίμων και ποτών του Ηνωμένου Βασιλείου 

 

ΙΑΠΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1150]  

• Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιαπωνίας 

 

Στις 17 Ιουλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία υπέγραψαν μια Συμφωνία Οικονομικής 

Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ), τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί ποτέ η ΕΕ και η 

οποία δημιουργεί μια ανοικτή ζώνη εμπορίου που θα καλύπτει πάνω από 600 εκατομμύρια ανθρώπους.  

 

Η Ιαπωνία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Έχει πληθυσμό 127 εκατομμύρια και η 

οικονομία της είναι περίπου κατά ένα τρίτο μεγαλύτερη από αυτήν της Γερμανίας. Η Ιαπωνία είναι ο 

δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην Ασία μετά την Κίνα. 

 

Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2019. 

 

Πληροφορίες για τους κλάδους: 

 

• Μεταποιημένα Αγροτικά Προϊόντα (ΜΑΠ) 

• Γεωγραφικές Ενδείξεις ΠΟΠ-ΠΓΕ 

• Γαλακτοκομικά Προϊόντα 

• Κρασί  

• Μπύρα-Οινοπνευματώδη 

• Κρέας  

• Κανόνες Καταγωγής (Rules of Origin) 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%9D%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%202019%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68541
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68541
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CC%81%20%CE%BC%CF%80%CF%85%CC%81%CF%81%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CC%81%CE%B1%CF%82%20November%202019%20pdf%20br.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1%20-%20%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%202020%20gb.pdf
https://www.eubusinessinjapan.eu/issues/economic-partnership-agreement
https://www.eubusinessinjapan.eu/issues/economic-partnership-agreement
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/12/products_japan_2019.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/12/pop_pge_japan_2019.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/12/dairy_prod_japan_2019.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/12/wine_japan_2019.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/12/beer_japan_2019.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/12/meat_japan_2019.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/12/rules_of_origin_japan_2019.pdf


 

 een.ec.europa.eu                   4 
 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1151]  

• Μελέτη για τον Τομέα της Ενέργειας στην Ισπανία 

 

 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1152]  

 

• Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων, Νοέμβριος 2019 

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1153]  

• Η κυπριακή αγορά κρασιού 

 

• Η κυπριακή αγορά μελιού 

 

• Έρευνα Αγοράς για τα εισαγόμενα καλλυντικά και τις προοπτικές ανάπτυξής τους στην Κύπρο 

 

 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1154]  

• Οδηγός Επιχειρείν, Νοέμβριος 2019 

    

                       

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1155]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Νομέμβριος 2019 

 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1156]  

• Επένδυση δύο σουηδικών εταιρειών στον τομέα της ιατρικής κάνναβης, στο Πολύκαστρο Κιλκίς 

 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1157]  

• Έρευνα αγοράς για τον κλάδο των Καλλυντικών στην Τουρκία  

 

                               1. Παρουσίαση Κλάδου/Προϊόντος 

                               2. Ζήτηση 

          - Μέγεθος αγοράς 

          - Αγοραστική Συμπεριφορά 

                               3. Εξωτερικό Εμπόριο 

          - Ροές εμπορίου – εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος 

          - Ανάλυση εξαγωγών-εισαγωγών 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%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%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%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%94%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202019%20es.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Croatia_Nov_2019%20hr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%20%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%99%202019%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91_%CE%97%20%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%20UPDATED%202019%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68381
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%9D%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%202019%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68576
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%91%20-%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%202019%20tr.pdf
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                               4. Συμπεράσματα 

          - Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση-προσφορά 

          - Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

 

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.:1158] 

 

 

1. Ερωτηματολόγιο για την οργάνωση και κατάρτιση του Εκθεσιακού Πλάνου 2020 της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδος 

 

2. Περιφέρεια Θεσσαλίας: Έρευνα INNOPROVEMENT 

 

3. Περισσότερα εφόδια για το σύστημα ΦΠΑ της Ε.Ε. ώστε να αντιμετωπίσει την απάτη στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο και να συμβάλει στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων. 

 

4. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επιβεβαίωσε την ενισχυμένη στήριξη για επενδύσεις στη 

γεωργία και τις αγροτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα μέσω υφιστάμενων πιστωτικών γραμμών με 

τοπικά ενεργές τράπεζες και για νέα οικονομική ενίσχυση με επενδύσεις για νέους αγρότες σε όλη την 

Ελλάδα. 

 

5. Προϋπολογισμός 2020 της Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, και το 

κλίμα 

 

6. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης 

τέθηκε σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου 2019 

 

7. € 200 εκατ. για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της 

Ε.Ε 

 

8. Βιομηχανική πολιτική: συστάσεις για την υποστήριξη του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης σε έξι 

στρατηγικούς επιχειρηματικούς τομείς: συνδεδεμένα, καθαρά και αυτόνομα οχήματα, τεχνολογίες και 

συστήματα υδρογόνου, έξυπνη υγεία, βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων, βιομηχανία χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών, και κυβερνοασφάλεια. 

➢ Αλυσίδες Αξίας 

 

mailto:sbtse@otenet.gr
https://forms.gle/n85o9zvLqte6nbS68
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJPMZJrsphklYjn2fp4PLwz4HYIu1uAOo9I2e5rn2f45E0g/viewform
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6232
https://www.eib.org/en/press/all/2019-302-european-investment-bank-to-expand-support-for-greek-agriculture
https://www.eib.org/en/press/all/2019-302-european-investment-bank-to-expand-support-for-greek-agriculture
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/11/18/2020-eu-budget-council-and-parliament-reach-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/11/08/final-green-light-to-the-eu-singapore-free-trade-agreement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6287
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6204
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6204
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37825
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9. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Draft Budgetary Plan for Greece» σχετικά με το σχέδιο δημοσιονομικού 

προγράμματος της Ε.Ε. για την Ελλάδα 

 

10. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «European Commission Opinion on Draft_Budgetary Plan for Greece» 

σχετικά με το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της Ε.Ε. για την Ελλάδα. 

 

11. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Analysis of Draft_Budgetary Plan for Greece» σχετικά με το σχέδιο 

δημοσιονομικού προγράμματος της Ε.Ε. για την Ελλάδα. 

 

12. Ετήσια Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης 2020 

 

 

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.:1159] 

 

 

 

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. «Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία» 

 

Παρεμβάσεις για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 25/11/2019 - 31/12/2019, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4605  

 

 

 

 

http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/12/Draft_Budgetary_Plan_Greece.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/12/EC_Opinion_Draft_Budgetary_Plan_Greece.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/12/Analysis_Draft_Budgetary_Plan_Greece.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en
mailto:svaina@sbtse.gr
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190930_6h_trop_epix_exw.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4605
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3. «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» 

 

Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα χωρικής οργάνωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, χαρακτηρισμού και 

οριοθέτησης των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, εκπόνησης των ειδικών χωρικών 

πλαισίων για την βιομηχανία, τις υδατοκαλλιέργειες και τους υδρογονάνθρακες. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4602  

 

 

 

4. «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 

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  

 

 

 

5. «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  

 

 

6. «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  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4602
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=4535
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7. «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  

 

 

 

8. «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  

 

 

 

9. «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  

 

 

10. «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  

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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11. «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  

 

 

 

12. «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  

 

 

 

13. «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  

 

 

  

14. «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.  

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

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=4488
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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  

 

 

 

15. «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  

 

 

16. «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 410/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EACEA/38/2019 στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+ Κεντρική δράση 3: Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής Πειραματικές 

δράσεις ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης υπό την ηγεσία 

δημόσιων αρχών υψηλού επιπέδου 

 

• 2019/C 420/09 Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων αριθ. 

EACEA-52/2019: πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» — επιχορηγήσεις δράσεων 2020 

 

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_.2019.410.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2019:410:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.420.01.0023.01.ELL&toc=OJ:C:2019:420:TOC
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1160] 

 

 

1. Επιχειρηματική Αποστολή ΣΕΒ-ΣΕΒΕ-ENTERPRISE GREECE σε Μαλαισία και Φιλιππίνες, 8 

- 15 Φεβρουαρίου 2020 

 

 

 

Ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ και το Enterprise Greece, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, του 

ΕΒΕΑ, του ΠΣΕ και του ΣΕΚ, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στην Μαλαισία (Κουάλα 

Λουμπούρ) και τις Φιλιππίνες (Μανίλα), από την Δευτέρα 10.2 έως την Πέμπτη 13.2.2020, με 

αναχώρηση το Σάββατο 8.2 και επιστροφή στην Αθήνα το Σάββατο 15.2.2020. Την αποστολή θα 

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

 

Τα επιχειρηματικά φόρα και οι Β2Β συναντήσεις θα διοργανωθούν σε συνεργασία με τα Ιταλικά 

Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια των δύο χωρών. 

 

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 

 

Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των 

ενεργειών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να ενημερώσουν για το ενδιαφέρον 

συμμετοχής της εταιρείας τους, συμπληρώνοντας έως την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, τη 

σχετική δήλωση εδώ. 

 

• Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

2. Συμμετοχή Ελλάδος στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμου και Ποτού Σιγκαπούρης FOOD HOTEL 

ASIA (FHA2020, 31/3-3/4/2020) 

 

Η κατά το δυνατόν, ευρεία συμμετοχή ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων στον τομέα 

τροφίμων/ποτών, στην εν λόγω έκθεση, κρίνεται υπό τις παρούσες συνθήκες, ιδιαίτερα επωφελής για 

του λόγους που ακολουθούν: 

1) Η Σιγκαπούρη λόγω της περιορισμένης έκτασης (720τχλμ) δεν διαθέτει πρωτογενή τομέα και ως 

εκ τούτου εισάγει πάνω από το 90% των προς κατανάλωση προϊόντων διατροφής. Πέραν του 

https://docs.google.com/forms/d/1Uv02mojAHD67uK6jgV699qEhjTIYbK2w63tgljrRupI/edit?usp=sharing
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/12/sev_seve_eg_2020_malfil.pdf


 

 een.ec.europa.eu                   12 
 

πληθυσμού της Πόλης – Κράτους, συνυπολογίζονται και τα περίπου 18 εκ. τουρίστες που 

επισκέπτονται την χώρα ετησίως. 

2) Στις διεθνείς κουζίνες που παρουσιάζονται στη Σιγκαπούρη εξέχουσα θέση καταλαμβάνει η 

ελληνική κουζίνα, ως μέρος της υγιεινής Μεσογειακής διατροφής. Στη Σιγκαπούρη 

δραστηριοποιούνται πέντε ελληνικά εστιατόρια. 

3) Ο τομέας τροφίμων και ποτών παρουσιάζει ευκαιρίες ανάπτυξης στην αγορά της Σιγκαπούρης. 

Μεταξύ 2017 και 2018, καθώς και το Ά Εξάμηνο 2019 (α΄ εξάμηνο 2018) υπήρξε αύξηση των 

εξαγωγών ελληνικών τροφίμων και ποτών στην αγορά της Σιγκαπούρης και υπάρχει ενδιαφέρον 

για προϊόντα όπως: φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, φέτα, γιαούρτι 

και τυροκομικά προϊόντα, καπνιστά τυριά, ελληνικός οίνος, καφές καβουρντισμένος, χαβιάρι, 

καπνιστά ψάρια, προϊόντα gourmet (για περισσότερες πληροφορίες www.agora.mfa.gr , σελίδα 

OEY Σιγκαπούρης.) 

4) Θα πρέπει να αξιοποιηθεί το momentum που υπάρχει αυτήν την περίοδο για την τοποθέτηση των 

ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Σιγκαπούρης. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ- 

Σιγκαπούρης, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 21η Νοεμβρίου 2019 θα οδηγήσει στη σταδιακή 

κατάργηση των εναπομεινάντων δασμών για το αλκοόλ (εξαγωγές ΕΕ), σε βάθος 5ετίας και εδώ 

αναδύεται η ευκαιρία για τα ελληνικά προϊόντα οίνου και οινοπνευματώδη. Επίσης, προβλέπεται 

απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών εισαγωγής προϊόντων εκατέρωθεν. 

5) Τους επόμενους μήνες η Ελλάδα θα αποκτήσει την επίσημη άδεια εξαγωγής προϊόντων 

επεξεργασμένου κρέατος στη Σιγκαπούρη, έπειτα από συνεργασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

των δύο χωρών. 

6) Σε συνεργασία με τους διοργανωτές της FHA2020 (INFORMARKETS) και τις Πρεσβείες της 

Ελλάδος στις γειτονικές χώρες (Μανίλα, Τζακάρτα- Κουάλα Λουμπούρ) το Γραφείο της Πρεσβείας 

της Ελλάδος στη Σιγκαπούρη προτίθεται να οργανώσει επιχειρηματικές αποστολές (hosted buyers), 

προκειμένου να επισκεφτούν το ελληνικό περίπτερο (τα έξοδα καλύπτονται από τους διοργανωτές) 

 

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   

 

 

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. 

  

http://www.agora.mfa.gr/
mailto:sbtse@otenet.gr
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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. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

mailto:exhibitors@etee.gr
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4. S3 B2B Food Matchmaking event-Ψηφιοποίηση στον τομέα των Τροφίμων, Ισπανία, 18-20 

Φεβρουαρίου 2020 

 

 

 

Οι εταίροι της S3FOOD προωθούν το πρώτο Matchmaking Event (B2B) στην Asturias (Ισπανία) το 

Φεβρουάριο του 2020 προκειμένου να παράσχουν μια ευκαιρία για διεθνή συνεργασία στην 

εφαρμογή συστημάτων έξυπνων αισθητήρων στη βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής με σκοπό 

τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της ποιότητας, και της ασφάλειας των τροφίμων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

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  

 

 

5. 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 

https://1st-s3food-matchmaking-event.b2match.io/
mailto:svaina@sbtse.gr
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- Εξοπλισμός Συσκευασίας Οδοστρώματος και Εδάφους, Γεωτρήσεις, Πλατφόρμες 

- Εξοπλισμός Κοπής και Εξόρυξης,  

 

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.:1161] 

 

• 2019/C 410/05 Eιδική έκθεση αριθ. 22/2019 «Απαιτήσεις της ΕΕ για τα εθνικά δημοσιονομικά 

πλαίσια: ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυσή τους και για καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής τους» 

 

• 2019/C 412/03 Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών 

μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση των 

εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1162] 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L314 της 27ης 

Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και 

(ΕΕ) αριθ. 806/2014 ( 1 ) 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής L314 της 28ης Ιουνίου 2019 για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα 

εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών 

για επώαση ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2076 της Επιτροπής L316 της 29ης Νοεμβρίου 2019 για τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Contec IPA Product Family» ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2090 της Επιτροπής L317 της 19ης Ιουνίου 2019 για τη 

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

όσον αφορά περιπτώσεις υποψίας ή διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στη χρήση ή στα κατάλοιπα φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών οι οποίες επιτρέπονται 

σε κτηνιατρικά φάρμακα ή ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών ή με τους ενωσιακούς κανόνες που 

mailto:sbtse@otenet.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.410.01.0010.01.ELL&toc=OJ:C:2019:410:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.412.01.0012.01.ELL&toc=OJ:C:2019:412:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0115.01.ELL&toc=OJ:L:2019:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2019:317:TOC
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εφαρμόζονται στη χρήση απαγορευμένων ή μη εγκεκριμένων φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών ή 

στα κατάλοιπά τους ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2093 της Επιτροπής L317 της 29ης Νοεμβρίου 2019 για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 333/2007 όσον αφορά την ανάλυση των εστέρων λιπαρών 

οξέων με 3–μονοχλωροπροπανοδιόλη-1,2 (3-MCPD), των γλυκιδυλικών εστέρων λιπαρών οξέων, των 

υπερχλωρικών ενώσεων και του ακρυλαμιδίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2094 της Επιτροπής L317 της 29ης Νοεμβρίου 2019 για την 

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

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, 

mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl και pyraclostrobin ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L320 της 27ης 

Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 

596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ( 1 

) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L327 της 27ης 

Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 

νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2164 της Επιτροπής L328 της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την 

επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση 

και τον έλεγχο των προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2165 της Επιτροπής L328 της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για την 

έγκριση της τροποποίησης των προδιαγραφών του νέου τροφίμου σπορέλαιο κορίανδρου από 

Coriandrum sativum σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 

Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0096.01.ELL&toc=OJ:L:2019:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0102.01.ELL&toc=OJ:L:2019:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.320.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.320.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.327.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.327.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0061.01.ELL&toc=OJ:L:2019:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0081.01.ELL&toc=OJ:L:2019:328:TOC
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1163] 

 

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/2079 της Επιτροπής της L316 27ης Νοεμβρίου 2019 για τον 

καθορισμό ποσοτικών ορίων και την κατανομή ποσοστώσεων για ουσίες που ελέγχονται δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες 

που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 8535] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2080 της Επιτροπής L316 της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την έγκριση 

της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς 

τροποποιημένο αραβόσιτο MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

C(2019) 7477]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2081 της Επιτροπής L316 της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την 

ανανέωση της έγκρισης διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή παράγονται από γενετικώς 

τροποποιημένη ελαιοκράμβη T45 (ACS-BNØØ8-2) και τα οποία προέρχονται από την εμπορία της 

ελαιοκράμβης αυτής σε τρίτες χώρες έως το 2005, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 7480]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/2082 της Επιτροπής L316 της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την 

ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή 

παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό C(2019) 7481]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2083 της Επιτροπής L316 της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την 

ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή 

παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 89788 (MON-89788-1) σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό C(2019) 7482]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2084 της Επιτροπής L316 της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την 

ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή 

παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό C(2019) 7483]  ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0035.01.ELL&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0057.01.ELL&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0062.01.ELL&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0068.01.ELL&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0074.01.ELL&toc=OJ:L:2019:316:TOC
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• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2085 της Επιτροπής L316 της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την έγκριση 

της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς 

τροποποιημένο αραβόσιτο MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και επιμέρους συνδυασμούς 

MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και NK603 × DAS-40278-9 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 8419] (Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο 

αυθεντικό) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/2086 της Επιτροπής L316 της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την έγκριση 

της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς 

τροποποιημένο αραβόσιτο MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 και γενετικώς 

τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 

1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 8425]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2087 της Επιτροπής L316 της 28ης Νοεμβρίου 2019 για την έγκριση 

της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς 

τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 και γενετικώς 

τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε από τα μονά συμβάντα Bt11, 

MIR162, MIR604, 1507, 5307 και GA21 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό (2019) 8428]  ( 1 ) 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2019/2119 του Συμβουλίου L320 της 21ης Νοεμβρίου 2019 για τη θέση που πρέπει να 

ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την τρίτη συνεδρίαση της διάσκεψης των 

συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, όσον αφορά την έκδοση 

απόφασης για τον καθορισμό ανώτατων ορίων για τα απόβλητα υδραργύρου, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 11 παράγραφος 2 της εν λόγω σύμβασης 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2019/2135 του Συμβουλίου L324 της 21ης Νοεμβρίου 2019 για τον καθορισμό της 

θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την τρίτη συνεδρίαση της 

διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, σε σχέση με 

την έκδοση απόφασης για τη σταδιακή κατάργηση των οδοντιατρικών αμαλγαμάτων και για την 

τροποποίηση του παραρτήματος Α της εν λόγω σύμβασης 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0080.01.ELL&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0087.01.ELL&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0094.01.ELL&toc=OJ:L:2019:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.320.01.0117.01.ELL&toc=OJ:L:2019:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.324.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:324:TOC
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ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1164] 

 

• Oδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L314 της 27ης 

Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση 

των οδηγιών 2002/87/ΕΚ,Y 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L321 της 27ης 

Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές 

μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L328 της 27ης 

Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 

98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των 

καταναλωτών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L328 της 27ης 

Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων 

ομολόγων και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1165] 

 

• COM/2019/640 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία 

 

• COM/2019/623 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ασκήσεως των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή 

και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων 

 

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/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0064.01.ELL&toc=OJ:L:2019:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.314.01.0064.01.ELL&toc=OJ:L:2019:314:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.321.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:321:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.321.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:321:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2019:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2019:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2019:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2019:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0640&qid=1576654916561&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2019:623:FIN&qid=1576654916561&rid=15
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1166] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 602485-2019  

Ελλάδα-Ηγουμενίτσα: 

Μηχανήματα επεξεργασίας 

λυμάτων 

GR 19/12/2019  27/01/2020 

2 602461-2019  
Ελλάδα-Μαρούσι: Τρόφιμα, ποτά, 

καπνός και συναφή προϊόντα 
GR 19/12/2019  24/01/2020  

3 602459-2019  
Ελλάδα-Μαρούσι: Προϊόντα 

καθαρισμού 
GR 19/12/2019  27/01/2020 

4 599518-2019  

Ελλάδα-Αλεξανδρούπολη: Ζωικά 

προϊόντα, κρέας και προϊόντα 

κρέατος 

GR 18/12/2019  21/01/2020 

5 594149-2019  
Ελλάδα-Πολύγυρος: Ελαστικά 

ελαφράς και βαρέας χρήσεως 
GR 16/12/2019  12/01/2020  

 

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 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1167] 

 

1. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (BRPL20191209001) – Πολωνική εταιρεία που ενεργεί ως εμπορικός 

αντιπρόσωπος προσφέρει υπηρεσίες σε ξένες εταιρείες που ενδιαφέρονται να εισέλθουν στην 

πολωνική αγορά με τα προϊόντα τους. Είναι σε θέση να υποστηρίξει επιχειρηματίες από οποιονδήποτε 

τομέα και να συνάψει μαζί τους συμφωνίες εμπορικής αντιπροσωπείας. 

2. ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (BRRO20191125001) – Ρουμανική εταιρεία παρασκευάζει 

100% φυσικά χειροποίητα καλλυντικά για γυναίκες και άνδρες όπως κρέμες, ελιξίρια, βούτυρα για 

περιποίηση σώματος, απολεπιστικά, βάλσαμα για τα χείλη κλπ. Όλα τα προϊόντα παρασκευάζονται με 

βάση τις αυθεντικές συνταγές της εταιρείας. Στη διαδικασία παρασκευής, η ρουμανική εταιρεία 

χρησιμοποιεί μόνο φυσικά βούτυρα και έλαια. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία αναζητά προμηθευτές 

φυσικών ελαίων και βουτύρων για καλλυντική χρήση, βάσει συμφωνιών προμήθειας. 

 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (BRRU20191209003) – Ρωσική εταιρεία που ασχολείται με την 

επεξεργασία ξύλου αναζητά εταίρους για τη μεταφορά των αγαθών της στο πλαίσιο της συμφωνίας 

παροχής υπηρεσιών. 

 

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (BRPL20191128002) – Πολωνική ΜΜΕ από την περιοχή της 

Κάτω Σιλεσίας αναζητά παραγωγούς / προμηθευτές συσκευών αποστράγγισης λυμάτων, οι οποίες 

διαχωρίζουν τη λάσπη σε υγρά και στερεά συστατικά για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. Η 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602485-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602461-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602459-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599518-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594149-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d10c7e3a-0aab-4009-b94e-06fbd7725598
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0206690-f481-47eb-84f7-272eaca37133
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84e3e261-f741-4894-a71c-548f5ea46cf3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54043d30-b5a7-4abe-8d8f-64d028fe4d57
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προσφορά του παραγωγού πρέπει να περιλαμβάνει τις συσκευές με ικανότητα επεξεργασίας από 1 έως 

200 kgDS / h. Η εταιρεία ενδιαφέρεται για συνεργασία βάσει συμφωνίας προμηθευτή. 

 

5. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRMK20191203001) – Εταιρεία της Βόρειας Μακεδονίας, εισαγωγέας και διανομέας 

διαφόρων ειδών προϊόντων διατροφής όπως κατεψυγμένο κρέας και προϊόντα με βάση το κρέας 

(κοτόπουλο, γαλοπούλα, βόειο κρέας, χοιρινό και θαλασσινό ψάρι), αναζητά  

Ευρωπαίους εταίρους (παραγωγοί και χονδρέμποροι από τη βιομηχανία τροφίμων) ώστε να συνάψει 

μαζί τους συμφωνίες εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής. 

 

6. ΞΥΛΕΙΑ (BRRU20191210001) – Ρωσική εταιρεία που ειδικεύεται στην ξυλουργική βιομηχανία 

(ξύλινες παλέτες, δοχεία και συσκευασίες από μαλακό και σκληρό ξύλο) αναζητά προμηθευτή ξυλείας 

για να συνάψει μαζί του συμφωνία προμηθευτή. 

 

7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (BRRU20191210003) – Ρωσική εταιρεία από την περιφέρεια Tver 

ασχολείται με την παραγωγή έντυπων και υπαίθριων διαφημίσεων για εκδηλώσεις και για μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. Η εταιρεία αναζητά συνεργάτες που παράγουν πανό σε ύφασμα και χαρτί ώστε 

να συνάψει μαζί τους συμφωνίες κατασκευής. 

 

8. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (BRRU20191209002) – Ρωσική εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση 

λιπασμάτων αναζητά παραγωγούς οργανικών λιπασμάτων ώστε να διευρύνει την γκάμα προσφοράς 

της και να συνάψει μαζί τους συμφωνία εμπορικής αντιπροσωπείας. 

 

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://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58b140b3-287c-47d3-bb3a-beac6635724a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46797bce-26b2-45ec-8d0b-fbb477000efd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7139e325-e34e-4092-83b2-78b6498bde7e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d3a495f-2d4e-45c9-8a9b-d7a1f85bf13d
mailto:sbtse@otenet.gr

