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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ      σελ. 

▪ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 

▪ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6 

▪ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6 

▪ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 14 

▪ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 15 

▪ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16 

▪ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  17 

▪ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 18 

▪ ΕΓΓΡΑΦΑ COM 18 

▪ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED 20 

▪ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:149]  

 

 

• H  επίσημη ιστοσελίδα της ενημέρωσης του ΥΠΕΞ για το BREXIT 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ για Επιχειρήσεις σε περίπτωση ΕΞΟΔΟΥ από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία 

 

• Πιστοποίηση και εμπόριο βιολογικών τροφίμων με το ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία 

• Εξαγωγές φρούτων και λαχανικών στο ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία 

• Σήμανση τροφίμων στο διμερές εμπόριο με το ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία 

• Εξελίξεις στο καθεστώς των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ΕΕ-ΗΒ στηνπροοπτική της εξόδου 

του ΗΒ από την ΕΕ 

- Συμφωνία Αποχώρησης 

                                           - Το σενάριο No-Deal 

                                           - H πρόταση Κανονισμού της ΕΕ 

                                           - Η βρετανική αντιπρόταση 

                                           - Ενεργοποίηση παλαιών διμερών Συμφωνιών 

                                           - Πολυμερής ποσόστωση αδειών μεταφοράς (άδειες ECMT) 

                                           - Διαδικασία TIR στο πλαίσιο του Οργανισμού International Transport Forum (ITF) 

• Προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων στο ΗΒ σε περίπτωση μη συμφωνίας Εξόδου 

• Τριμηνιαία  Έκθεση  της  ΤτΑ  για ανάπτυξη και πληθωρισμό – Η  επίδραση  του Brexit - Διατήρηση 

βρετανικού επιτοκίου αναφοράς σε 0,75% 

• Σχέδιο Νόμου Βρετανικής Κυβέρνησης για οδικές μεταφορές 

• Το Brexit δημιουργεί μεγάλη ζήτηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο 

• Μελλοντική Πολιτική Εξωτερικού Εμπορίου του ΗΒ -Ακρόαση Υπουργού Διεθνούς Εμπορίου κ. 

Liam Fox στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου της Βουλής των Κοινοτήτων, 6.2.2019 

 

https://brexit.gov.gr/
https://brexit.gov.gr/
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20-%20No%20Deal%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20-%20No%20Deal%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7,%20%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20-%20No%20Deal%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82%20%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%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%CE%95%CE%BE%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%92%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82%20%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%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%CE%95%CE%BE%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%92%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CE%B5%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%BC%CE%B7%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CF%84%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CF%84%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%BF%20Brexit%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%20%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%20%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%92%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20gb.pdf


 

 een.ec.europa.eu                   3 
 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:150]  

• Σχέσεις Ελλάδας-Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Εφαρμογή Συμφωνίας των Πρεσπών ως προς 

το όνομα και τις ορολογίες της γειτονικής  χώρας. 

• Το Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε», Ιανουάριος 2019 

                             1. Νέος γερμανικός νόμος περί Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών 

                             2. Ηλεκτρονική εγγραφή (προσώπων και εταιρειών) για συμμετοχή σε 

ηλεκτρονικούς        δημόσιους διαγωνισμούς της Τουρκίας 

                             3. Αναθεώρηση ταϊλανδικής νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 

                             4. Επιβολή δασμών σε τουρκικά προϊόντα από την Ιορδανία 

                             5. Συμφωνία μεταξύ Κεντρικής Κυβέρνησης Ιράκ και Περιφέρειας Κουρδιστάν για 

τελωνειακά 

                             6. Οι  αυξήσεις  των  τιμών  στα  φρέσκα  λαχανικά  δημιουργούν  τριβές  μεταξύ 

κυβέρνησης και μεγάλων σουπερμάρκετ στην Τουρκία 

                             7. Αύξηση της τιμής γεωμήλων στην Ουγγαρία –Ευκαιρία επιχειρηματικής δράσης 

για Έλληνες εξαγωγείς και παραγωγούς 

                             8. Η αγορά εκλεκτών προϊόντων διατροφής (fancy food) στις ΗΠΑ το 2018 

                             9. Νέα πολιτική για την εισαγωγή τροφίμων στο Κατάρ 

                            10. Οι Σλοβένοι καταναλωτές προτιμούν τοπικά ηλεκτρονικά καταστήματα 

                            11. Η  ΤΕΡΝΑ  υπέγραψε  συμφωνία  για  την  ανακατασκευή  του αεροδρομίου 

Βελιγραδίου 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:151]  

• Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αιγύπτου κατά το έτος 2018 (προσωρινά στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

• Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου, 8-14 Φεβρουαρίου 2019 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:152]  

• Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αλβανίας κατά το Α’ Δεκάμηνο 2018 

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:153]  

• Ετήσια Έκθεση 2017 για την Οικονομία της Νέας Ζηλανδίας και τις Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις 

Ελλάδας Νέας Ζηλανδίας 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:154]  

• Απολογισμός διεθνούς έκθεσης ζαχαρωδών ISM Cologne 2019, Κολωνία, 27-30.01.2019 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:155]  

• Έρευνα αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων στη Γεωργία 

 

http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/02/greece_nm.pdf
https://agora.mfa.gr/images/%CE%93%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%95_%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_2019.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%91%CE%B9%CE%B3%CF%8D%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%85%202018%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/8-14219%20eg.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/02/enimerotiko-deltio-ianouarios-2019_albania.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/OEY%20Sydney%20(Annual%20Report%20NZL)%202017%20au.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/OEY%20Sydney%20(Annual%20Report%20NZL)%202017%20au.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65255
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65564
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ΙΡΑΚ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:156]  

• Οικονομικό Δελτίο, Ιανουάριος 2019 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:157]  

• Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Διεθνή Έκθεση Μόδας MOMAD, Μαδρίτη 08-10.02.2019 

• Κλαδική Μελέτη για τον Τομέα της Τεχνολογίας στην Ισπανία 

              - Εισαγωγή 

              - Νεοφυείς επιχειρήσεις 

              - Τηλεπικοινωνίες 

              - Βιντεοπαιχνίδια 

              - Ο Οργανισμός AMETIC 

              - Καταλονία 

                     Α) Το επιτυχές παράδειγμα της Indra 

                     B)  Το παράδειγμα της Seat, Telefonica, Ficosa και Etra στον τομέα της τεχνολογίας 5G 

              - Πηγές 

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:158]  

• Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Κύπρο 

               - Εισαγωγή κατασκευαστικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά 

              - Εκθέσεις κατασκευαστικού κλάδου στην Κύπρο 

              - Προκηρύξεις διαγωνισμών για δημόσια έργα 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:159]  

• Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών Ελλάδας –Ολλανδίας κατά το 2018 

                                                   

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:160]  

• Έρευνα αγοράς τροφίμων στην Πολωνία 

1.Ο Πολωνικός κλάδος τροφίμων – με στοιχεία για το εξαγωγικό εμπόριο 

2.Το διμερές εμπόριο Ελλάδος- Πολωνίας,  

3.Η εγχώρια αγορά – με στοιχεία για δαπάνες κατανάλωσης, αγοραστικές συνήθειες, νέες 

τάσεις,  

4.Τα προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος 

5. Τα δίκτυα διανομής 

                                          

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:161]  

• Επισκόπηση Αγοράς Σαλιγκαριών στην Πορτογαλία 

              - Εισαγωγές - Εξαγωγές 

              - Δίκτυα Διανομής – Χονδρική - Λιανική 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20(%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%2022)%20iq.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%CE%A3%20MOMAD%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%20%CE%9C%CE%9F%CE%94%CE%91,%20%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97,%208-10022019%20es.pdf
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%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%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,%2005022019%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%202018%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82%20-%202018%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65368
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20pt.pdf
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:162]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιανουάριος 2019 

1.Γενική Οικονομική Θεώρηση 

2.Επιχειρηματικές Ειδήσεις  

3.Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Ρουμανίας κατά το Α’ Εξάμηνο του 2018. Αύξηση Ελληνικών 

Εξαγωγών κατά 11,09%  

4.Χρήσιμες Συστάσεις για Ελληνικές Εταιρείες με Εξαγωγική Δραστηριότητα στη Ρουμανία 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:163]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιανουάριος 2019 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:164]  

• Εξωτερικό Εμπόριο Σερβίας για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018- Διμερές Εμπόριο 

Σερβίας–Ελλάδας 

 

 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:165]  

• Η ΦΕΤΑ PDO στην Αγορά της Σιγκαπούρης & ο Ανταγωνισμός 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:166]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιανουάριος 2019 

                    - Η ανάπτυξη του τομέα των κατασκευών αναμένεται να συνεχιστεί και το 2019 

• Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Σλοβενίας για το διάστημα Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2018 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:167]  

• Οικονομικό & Επιχειρηματικό Δελτίο Σουηδίας, Φεβρουάριος 2019 

              - Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στη Σουηδία κατά το 2018 

              - Μείωση της σουηδικής παραγωγής χάλυβα 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Γ. Φράγκου, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: 

sbtke@otenet.gr   

 

 

 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Enimerotiko%20Deltio%20January%202019%20ro.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65283
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65569
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65569
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%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%97%20%CE%A6%CE%95%CE%A4%CE%91%20PDO%20%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%A3%CE%99%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%97%20sg.pdf
https://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%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%202019%20si.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-%20%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%202018%20si.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65566
mailto:sbtke@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:168] 

 

 

1. Πληρωμές – Δάνεια και Επενδύσεις στην ΕΕ. – Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας. 

 

2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότητσης και Ανάπτυξης (EBRD) στην Ελλάδα 

         - Εργαλεία και οι Δυνατότητες Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων 

         - Πρόγραμμα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Σ. Βαινά, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: 

svaina@sbtke.gr   

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:169] 

 

 

1. 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 

http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/02/ET0218990ELN.el_.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/01/EBRD_Greece_Dec_2018.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/01/Advice_for_Small_Businesses-EBRD.pdf
mailto:svaina@sbtke.gr
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•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. 

 

 

 

2. Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ – «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» 

 

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

2020) «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. 

ευρώ. 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται: 

στο λιανικό εμπόριο 

στην παροχή υπηρεσιών εστίασης 

στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης  

στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών 

ημερήσιας φροντίδας,  

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. 

 

Δικαιούχοι της Δράσης 

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

Επιδοτούνται δαπάνες για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας 

της εργασίας. 

 

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000 € με επιδότηση 50%. 

 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr και διαρκεί από 

06/02/19 μέχρι 19/04/19 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

https://www.ependyseis.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
https://www.ependyseis.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=
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3. «Αύξηση χρηματοδότησης στις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»  

 

Εκπόνηση μελετών για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη γεωργία 

(συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας.  

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την αύξηση του Προϋπολογισμού για τις Δράσεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».  Σύμφωνα με την 

απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, o προϋπολογισμός της 

Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» αυξάνεται κατά 34.400.000 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης 

διαμορφώνεται στα 84.400.000 ευρώ και κατανέμεται ανά ομάδα περιφερειών ως εξής: 

 

Ομάδα Περιφερειών Δημόσια Δαπάνη (σε €) 

Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική 

Μακεδονία, Hπειρος, Θεσσαλία, 

Δυτική Ελλάδα 

29.400.000 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 

Πελοπόνησoς, Βόρειο Αιγαίο, 

Κρήτη 

15.200.000 

Αττική 35.600.000 

Στερεά Ελλάδα 2.000.000 

Νότιο Αιγαίο 2.200.000 

Σύνολο 84.400.000  

Με άλλη απόφαση αυξάνεται ο Προϋπολογισμός της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» κατά  1.600.000 ευρώ και 

διαμορφώνεται σε 51.600.000 ευρώ.  

 

Δείτε την Απόφαση για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» εδώ και την Απόφαση για την Δράση «Ψηφιακό Άλμα» 

εδώ.  

 

 

 

4. «Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας επιχειρηματιών για ίδρυση επιχείρησης» 

 

Επίσημη έναρξη του προγράμματος «Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία 5.000 ανέργων, πρώην 

αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας». 

 

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, 

που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να 

δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας 

οικονομικής οντότητας. 

 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=39&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=40&cs=
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/3h_tropop_vima.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190227_Psifiako_Alma_Apof_3hs_Tropop_Ayksisis_PY.pdf
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Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

• έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018 

• δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε 

συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας 

• δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 

7/8/2018 έως 6/2/2019 

• έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για 

τουλάχιστον ένα έτος 

 

Διάρκεια Επιχορήγησης 

 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για 

επιπλέον 12 μήνες. 

 

Ποσό Επιχορήγησης 

 

Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και με την 

πιθανή, μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμματος μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 

36.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης είναι στο 100%. 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 20/2/19 και με σειρά προτεραιότητας. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την Plan Α.Ε (info@plan.gr, 26510-

85030, 26510-93470) 

 

 

5. «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  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

mailto:info@plan.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281
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6. «G-Cloud Next Generation» 

Ανάγκη παροχής νέων πιο προηγμένων υπηρεσιών του κόμβου G-Cloud της ΓΓΠΣ σε επίπεδο Infrastructure as 

a Service (IaaS), καθώς και σε υπηρεσίες Platform as a Service (PaaS). Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες 

προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και καινοτομίες στον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων 

(SDS – Software Defined Storage), της ασφάλειας (υλοποίηση hypervisor level network segmentation), των 

αυτοματισμών και της διαλειτουργικότας/ υβριδικής λειτουργίας με άλλα κυβερνητικά ή δημόσια υπολογιστικά 

νέφη.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 30/1/2019 - 29/3/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4256  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

7. «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 

 

 

 

 

8. «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές» 

Εκπόνηση μελετών για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη γεωργία 

(συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, 

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

Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Περίοδος υποβολής: 28/1/2019 - 15/3/2019 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4256
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4269
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Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4247  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

9. «Ε-Counseling - Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον τομέα του 

τουρισμού» 

 

Παροχή διαδραστικών υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 1.000 συμμετέχοντες που μπορούν να 

είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών (άνεργοι, εργαζόμενοι, φοιτητές, επιχειρηματίες, επαγγελματίες όλων 

των κλάδων κλπ) που διαμένουν στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη στον 

τουριστικό τομέα.  

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 10/10/2018, έως την κάλυψη όλων των θέσεων 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4244  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

10. «Διμερής και πολυμερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019» 

 

Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχή προς όφελος ΜΜΕ 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 7/3/2019 - 10/4/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4226  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

11. «Βιολογικές καλλιέργειες - 3η Πρόσκληση» 

 

Ενισχύσεις για τη μετατροπή και διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 19/2/2019 - 21/3/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4239   

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=4247
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4244
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4226
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4239
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12. 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. 

 

 

 

13. Ανακοίνωση προδημοσίευσης Β' Κύκλου για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ–

Δημιουργώ–Καινοτομώ» 

 

Την προδημοσίευση του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών 

έργων «Ερευνώ– Δημιουργώ– Καινοτομώ» ανακοίνωσαν στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και 

Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου. 

Η Δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, συγχρηματοδοτείται 

από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους. Έχει συνολικό 

προϋπολογισμό 460.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και  ενδεικτικό προϋπολογισμό για τον Β κύκλο 

117.464.278 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη). 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4005  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

14. «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (β’ 

κύκλος)» 

 

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα 

ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της 

απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων 

εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

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://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4005


 

 een.ec.europa.eu                   13 
 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 1/11/2018 - 30/4/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4053  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

15. «Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων» 

 

Παρεμβάσεις χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας 

και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περίοδος υποβολής: 10/8/2018 - 31/3/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4061  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2019/C 39/12 Ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/02/2019 — Χάρτης Erasmus για 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014-2020 

 

• 2019/C 50/07 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — Το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων προσφέρει μια νέα χορηγία EIBURS στο πλαίσιο του Προγράμματος για τη Γνώση 

 

• 2019/C 57/13 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — Το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων προσφέρει μια νέα χορηγία EIBURS στο πλαίσιο του Προγράμματος για τη Γνώση 

 

 

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=4053
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4061
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.039.01.0018.01.ELL&toc=OJ:C:2019:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.050.01.0009.01.ELL&toc=OJ:C:2019:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.057.01.0024.01.ELL&toc=OJ:C:2019:057:TOC
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:170] 

 

1. Technology Forum 2019 Matchmaking Event, Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2019, Θεσσαλονίκη 

 

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην προώθηση εταιρικών, τεχνολογικών και ερευνητικών εταιρικών 

σχέσεων, συγκεντρώνοντας την κοινότητα ΤΠΕ από την Ελλάδα, τις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης καθώς επίσης και χώρες πέραν αυτής. Καινοτόμες εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

κέντρα και άλλοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον ευρύ τομέα ΤΠΕ καλούνται να διευρύνουν 

το δίκτυό τους, να διερευνήσουν νέες ιδέες και να αναπτύξουν συνεργασίες μέσω ενός προγράμματος 

προκαθορισμένων συναντήσεων. 

 

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Τεχνολογικού Φόρουμ 2019 στις 15 Απριλίου, στη 

Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δίκτυο Enterprise Europe Network . 

 

Η εγγραφή σας είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμετέχετε στις εργασίες του Φόρουμ. Για 

περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης και για την πραγματοποίηση της εγγραφής σας πατήστε 

ΕΔΩ.  

 

 

2. MarePort 2019 - Port, Logistics & Innovative Commercial Projects –  

Η Θεσσαλία ένας διεθνής κόμβος Εξαγωγών, Ναυτιλίας, Χρηματοδοτήσεων και Καινοτόμων 

Έργων, 16 Μαρτίου 2019, Βόλος 

 

Υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος πραγματοποιείται για 

πρώτη φορά στη Θεσσαλία, επιχειρηματικό συνέδριο με ομιλητές επικεφαλείς οργανισμών, 

επιχειρήσεων και επενδυτικών κεφαλαίων από τους χώρους της Ναυτιλίας & Logistics, των Funds & 

Τραπεζών και του Real Estate. Η εκδήλωση θα γίνει στις 16 Μαρτίου στο Domotel Xenia στο Βόλο.  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

ΣΒΘΚΕ/Enterprise  

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

 

 

 

 

 

 

https://technology-forum.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://technology-forum.eu/
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:171] 

 

• 2019/C 45/01  Γνώμη αριθ. 10/2018 (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 322, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ) 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας [COM(2018) 460 final] 

 

• 2019/C 46/03  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 παρατίθενται 

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 46/04  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 47/07 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 30 της 24.1.2019 ) 

 

• 2019/C 47/08 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 30 της 24.1.2019 ) 

 

• 2019/C 66/10 Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη 

χρηματοδότηση και την έγκριση του προγράμματος εργασίας για τα έτη 2019 και 2020 για την 

εφαρμογή έκτακτων μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των ζώων και 

επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.045.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2019:045:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.046.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2019:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.046.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2019:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.047.01.0014.01.ELL&toc=OJ:C:2019:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.047.01.0014.02.ELL&toc=OJ:C:2019:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.066.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2019:066:TOC
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• 2019/C 67/02  Απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2019, για τον διορισμό των τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων για την Ελλάδα 

 

• 2019/C 68A/01 Προκύρηξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AD/371/19 — Διοικητικοί υπάλληλοι 

επιστημονικής έρευνας (AD 7) στους ακόλουθους τομείς: 1. Ποσοτική και ποιοτική 

εκτίμηση/αξιολόγηση του αντίκτυπου της πολιτικής· 2. Εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων· 3. 

Ανάπτυξη μοντέλων για την πολιτική· 4. Ανάπτυξη εφαρμογών διαστήματος, τηλεπικοινωνίων και 

τηλεπισκόπησης· 5. Διαχείριση και επικοινωνία στον τομέα της επιστημονικής γνώσης· 6. Πυρηνική 

έρευνα και παροπλισμός 

 

• 2019/C 68/05 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 ) 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:172] 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/157 της Επιτροπής, L31 της 6ης Νοεμβρίου 2018, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 σχετικά 

με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών 

που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/229 της Επιτροπής, L37 της 7ης Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα όσον αφορά 

ορισμένες μεθόδους, το κριτήριο ασφάλειας των τροφίμων για τη Listeria monocytogenes σε σπόρους 

με φύτρο και το κριτήριο υγιεινής της παραγωγικής διαδικασίας και το κριτήριο ασφάλειας των 

τροφίμων για μη παστεριωμένους χυμούς φρούτων και λαχανικών (έτοιμους για κατανάλωση) ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (EE) 2019/216 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L38 της 30ής 

Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται 

στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.067.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2019:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.068.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2019:068A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.068.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2019:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.031.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.037.01.0106.01.ELL&toc=OJ:L:2019:037:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.038.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:038:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.038.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:038:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/238 της Επιτροπής, L39 της 8ης Φεβρουαρίου 2019, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 με στόχο την ταξινόμηση της ουσίας 

«ωοτρανσφερίνη» όσον αφορά το ανώτατο όριο καταλοίπων της ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/268 της Επιτροπής, L46 της 15ης Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 200/2010, (ΕΕ) αριθ. 517/2011, (ΕΕ) αριθ. 200/2012 και (ΕΕ) αριθ. 1190/2012 

όσον αφορά ορισμένες μεθόδους δοκιμών και δειγματοληψίας για σαλμονέλα σε πουλερικά ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/324 της Επιτροπής, L57 της 25ης Φεβρουαρίου 2019, για την 

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

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών bifenthrin, carboxin, FEN 560 (αποκαλείται και 

μοσχοσίταρο ή σπόροι μοσχοσίταρου σε σκόνη), σκόνη υπολείμματος εκχύλισης πιπεριού και πυριτικό 

αργιλιονάτριο ( 1 ) 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/330 της Επιτροπής, L59 της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για 

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

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

προϊόντων ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/336 της Επιτροπής, L60 της 27ης Φεβρουαρίου 2019, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1141/2010 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

686/2012 όσον αφορά το κράτος μέλος-εισηγητή για την αξιολόγηση των ουσιών 1-

μεθυλοκυκλοπροπένιο, famoxadone (φαμοξαδόνη), mancozeb (μανκοζέμπ), methiocarb 

(μεθειοκάρβη), methoxyfenozide (μεθοξυφαινοζίδη), pirimicarb (πιριμικάρβη), pirimiphos-methyl 

(μεθυλικό πιριμιφός) και thiacloprid (θειακλοπρίδη) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/337 της Επιτροπής, L60 της 27ης Φεβρουαρίου 2019, για την 

έγκριση της δραστικής ουσίας mefentrifluconazole (μεφεντριφλουκοναζόλη), 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 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:173] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/246 της Επιτροπής, L40 της 11ης Φεβρουαρίου 2019, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.039.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2019:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.046.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2019:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.057.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:057:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.059.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:059:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.060.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2019:060:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.060.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2019:060:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.040.01.0078.01.ELL&toc=OJ:L:2019:040:TOC
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ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη 

μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 1107]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2019/309 του Συμβουλίου, L51 της 18ης Φεβρουαρίου 2019, με την οποία 

επιτρέπεται στη Λιθουανία να εισαγάγει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 193 της οδηγίας 

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

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/315 της Επιτροπής, L51 της 21ης Φεβρουαρίου 2019, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα 

ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη 

μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 1576]  ( 1 ) 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2019/275 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L54 της 11ης 

Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica Publishing 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:174] 

 

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1497 της Επιτροπής, L60 της 8ης Οκτωβρίου 2018, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατηγορία τροφίμων 17 και τη χρήση προσθέτων 

τροφίμων σε συμπληρώματα διατροφής ( ΕΕ L 253 της 9.10.2018 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/130 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L30 της 16ης Ιανουαρίου 

2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από 

τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες 

κατά την εργασία ( 1 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:175] 

 

• COM/2019/84 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2016, ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 σχετικά με τη θέσπιση 

κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.051.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2019:051:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.051.01.0053.01.ELL&toc=OJ:L:2019:051:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.054.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:054:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.054.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:054:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.060.01.0035.01.ELL&toc=OJ:L:2019:060:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.ELL&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.ELL&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0084&qid=1551789909855&rid=11
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του οδικού μεταφορέα (2nd report from the Commission on the implementation by Member States of 

certain provisions concerning the access to the occupation of road transport operator) 

 

• COM/2019/86 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 

Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία 

και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία) 

 

• COM/2019/82 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υποβολή πρότασης, εξ 

ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη συμπερίληψη της ουσίας methoxychlor στο παράρτημα Α 

της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους 

 

• COM/2019/59 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Fiscalis 2020 

 

• COM/2019/57 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Τελωνεία 2020 

 

• COM/2019/51 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκτη έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της εξέλιξης της αγοράς σιδηροδρομικών 

μεταφορών 

• COM/2019/52 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ 

ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ένατη διάσκεψη των μερών της σύμβασης της Στοκχόλμης 

για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, όσον αφορά τις προτάσεις τροποποίησης των παραρτημάτων Α 

και Β 

 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0086&qid=1551789909855&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0082&qid=1551789909855&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0059&qid=1551789909855&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0057&qid=1551789909855&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0051&qid=1551789909855&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0052&qid=1551789909855&rid=28
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:176] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 101540-2019 
Βουλγαρία-Varna: Μονωμένα 

σύρματα και καλώδια 
BG 04/03/2019 05/04/2019 

2 35280-2019 Κύπρος-Πάφος: Έτοιμο σκυρόδεμα CY 24/01/2019 08/03/2019 

3 87619-2019 
Ελλάδα-Τρίπολη: Ειδικά προϊόντα 

διατροφής 
GR 25/02/2019 27/03/2019 

4 85160-2019 
Ελλάδα-Ελευσίνα: Ελαστικά 

ελαφράς και βαρέας χρήσεως 
GR 22/02/2019 18/03/2019 

5 82315-2019 Ελλάδα-Καρδίτσα: Τυρί φέτα GR 20/02/2019 26/03/2019 

6 80583-2019 Ελλάδα-Αθήνα: Ελαιόλαδο GR 20/02/2019 26/03/2019 

7 99857-2019 
Ρουμανία-Βουκουρέστι: Χοιρινό 

κρέας 
RO 04/03/2019 10/04/2019 

8 99851-2019 
Ρουμανία-Brașov: Αντισηπτικά και 

απολυμαντικά 
RO 04/03/2019 09/04/2019 

9 99850-2019 
Ρουμανία-Baia Mare: Προϊόντα 

ατομικής περιποίησης 
RO 04/03/2019 04/04/2019 

10 97326-2019 
Ρουμανία-Βουκουρέστι: Έτοιμο 

σκυρόδεμα 
RO 01/03/2019 09/04/2019 

11 94704-2019 Ρουμανία-Constanța: Γρανίτης RO 28/02/2019 01/04/2019 

12 94702-2019 

Ρουμανία-Βουκουρέστι: 

Αμμοχάλικο, άμμος, λιθοτρίμματα 

και αδρανή υλικά 

RO 28/02/2019 04/04/2019 

 

 

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 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:177] 

 

1. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20190128001) – Πολωνική εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες διανομής. 

Η εταιρία διανέμει κρέμα, γάλα κατσίκας, αγελαδινό γάλα, ελληνικό γιαούρτι, 

τυρί φέτα, συμπληρώματα διατροφής, καθώς επίσης και βιολογικά τρόφιμα τόσο για τις εμπορικές 

μονάδες όσο και για τις αλυσίδες λιανικής πώλησης. 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101540-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35280-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87619-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85160-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82315-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80583-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99857-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99851-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99850-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97326-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94704-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94702-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d132fbee-2b15-48ba-ad16-8652f6ddb2e3
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2. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRPL20190111001) – Πολωνική εταιρεία αναζητά προμηθευτές ιατρικών 

συσκευών και φυσικών καλλυντικών, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες παροχής υπηρεσιών 

διανομής. 

 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ (BRDK20190206001) – Εταιρεία της 

Δανίας που ειδικεύεται στην προμήθεια βιομηχανικών συστημάτων εξαερισμού αναζητά έμπειρους 

κατασκευαστές ανεμιστήρων ελεύθερης ροής κατασκευασμένων από γαλβανισμένο ατσάλι. Ο πιθανός 

εταίρος μπορεί να εδρεύει στην Ιταλία, την Πολωνία ή τις χώρες της Βαλτικής, αλλά υπάρχει ευελιξία 

όσον αφορά την τοποθεσία του εταίρου εντός της ΕΕ. 

 

4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BRRO20190123001) – Ρουμανική εταιρεία  η οποία ειδικεύεται στη 

διανομή προϊόντων και υλικών που απαιτούνται για κατασκευές, επιθυμεί να επεκτείνει το 

χαρτοφυλάκιο της ως διανομέας και αναζητά προμηθευτή ή παραγωγό εργαλείων χειρός και αφρού 

πολυερεθάνης, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες παροχής υπηρεσιών διανομής. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Γ. Φράγκου, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: 

sbtke@otenet.gr   

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c87e73c9-55c5-406e-aac2-889eaaf577be
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04d07537-1ccc-4988-ad0c-1355a348edc5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/feb9b135-8a46-4599-b5a8-1ca6e0646247
mailto:sbtke@otenet.gr

