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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:641]  

• Οικονομικό προφίλ 2017 

- Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας - Χώρας 

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα  

 

ΑΥΣΤΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:642]  

• Μερίδια Εισαγωγών και Αξία σε Ευρώ  Παρθένων Ελαιολάδων  στην Αυστρία  

 

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:643]  

• Ετήσια Έκθεση 2017, για την Οικονομία του Βελγίου και την Ανάπτυξη των Οικονομικών  & 

Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας - Βελγίου 

1. Επισκόπηση της οικονομίας του Βελγίου 

2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Βελγίου 

                    - Άμεσες επενδύσεις 

                         - Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Βελγίου 

                         - Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2017 

3. Ελληνικές Εξαγωγές στο Βέλγιο 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:644]  

• Η Γαλλική Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων 

                                                           - Εισαγωγές - Ανταγωνισμός  

                                    - Εξαγωγές Ελλάδας 

                                    - Εισαγωγές φέτας από τη Γαλλία - Ανταγωνισμός 

                                    -Περιπτώσεις Κατάχρησης της Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης «Φέτα» 

                                    - Εισαγωγές Κασεριού από τη Γαλλία - Ανταγωνισμός 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:644]  

• Οικονομικό προφίλ 2017 

- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας - Γεωργίας  

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα  

 

 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62889
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63045
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202018pdf%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202018pdf%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Report_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD_final%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62888
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:646] 

• Στοιχεία καταναλωτικής συμπεριφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο 

• Οι 30 μεγαλύτεροι χονδρέμποροι τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου για το έτος 2017 – Εξελίξεις 

στον τομέα του χονδρικού εμπορίου τροφίμων 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:646] 

• Ανάλυση Επιπτώσεων Νέας Δασμολογικής Πολιτικής ανά Πολιτεία (ΗΠΑ) 

1. Αυξανόμενες Ανησυχίες για τον Πιθανό Εμπορικό Πόλεμο 

2. Δασμοί στις εισαγωγές από την Κίνα 

3. Τιμές χάλυβα και αλουμινίου 

 

ΙΑΠΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:646] 

• Εκτιμήσεις επιπτώσεων Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου Ε.Ε. - Ιαπωνίας 

 

ΙΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:646] 

• Η αγορά Μαρμάρου στην Ινδία 

1. Ινδία – Συνοπτική Παρουσίαση 

2. Είδη Ινδικού Μαρμάρου 

3. Στατιστικά Στοιχεία 

4. Ο Κατασκευαστικός Τομέας στην Ινδία 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:646] 

• Ετήσια Έκθεση 2017, για την Οικονομία της Ισπανίας και την Ανάπτυξη των Οικονομικών  & 

Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – Ισπανίας 

1. Επισκόπηση της οικονομίας της Ισπανίας 

2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Ισπανίας 

                    - Διμερές εμπόριο 

                         - Εμπόριο αγαθών 

                         - Εμπόριο υπηρεσιών 

3. Συμπεράσματα – προτάσεις 

4. Παράρτημα 

• Δραστηριοποίηση ομίλου Μυτιληναίου στην Ισπανία  

 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:646] 

• Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία του Ισραήλ και τις Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις 2017-18 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:649] 

• Οικονομικό Προφίλ Ιταλίας 2017 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%92%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%92%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63017
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63063
https://agora.mfa.gr/infofiles/2018%20%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%20in.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%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%202017%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%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%202017%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%9C%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9F%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,%2005072018%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62913
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62993
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- Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας - Γεωργίας  

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα  

• Τάσεις στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων Ιταλίας 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:650] 

• Εξάλειψη  των Τεχνικών Εμποδίων στο Εμπόριο, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης οικονομικής και 

εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε.- Καναδά/CETA 

 

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:653] 

• Οικονομικό προφίλ Κύπρου 2017 

- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας – Χώρας 

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα  

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:653] 

• Οικονομικό προφίλ 2017 

- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας – Χώρας 

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα  

 

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:653] 

• Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας, Αριθμός 4 (Ιούνιος – Ιούλιος 

2018)  

- Δασμοί σε χάλυβα και αλουμίνιο 

- Αύξηση εισαγωγών χάλυβα 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:653] 

• Ετήσια Έκθεση 2017 

- Πορτογαλία Γενικά Στοιχεία 

- Οικονομικές Προβλέψεις – Τελευταία Στοιχεία 2018 

- Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδος – Πορτογαλίας 

       - Διμερές Εμπόριο Αγαθών και Υπηρεσιών 

       - Επενδύσεις 

       - Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας – Διακρίσεις 

       - Διμερείς συναντήσεις οικονομικού- εμπορικού ενδιαφέροντος 

       - Τουρισμός 

       - Τομείς Συνεργασίας – Προτάσεις 

• Οικονομικό προφίλ 2017 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Crea2018%20it.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62935
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62935
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%202017%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63001
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%204%202018%20final%20pl.pdf
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%204%202018%20final%20pl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%202017%20pt.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20-2017%20pt.pdf
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- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας – Χώρας 

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα  

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:654] 

•  Ο Κατασκευαστικός Τομέας στη Ρουμανία 

1. Παρουσίαση κλάδου 

2. Προσφορά 

3. Ζήτηση 

       - Μέγεθος αγοράς – εξέλιξη κατανάλωσης σε βάθος δεκαετίας 

               - Ιδιωτικές κατασκευές 

               - Έργα υποδομής 

       - Παράγοντες επηρεασμού της αγοραστικής συμπεριφοράς  

               - Ιδιωτικές κατασκευές 

               - Έργα υποδομής 

4. Διμερές εμπόριο στον τομέα των δομικών υλικών 

5. Συμπεράσματα – Προοπτικές ελληνικών επιχειρήσεων 

 

ΡΩΣΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:654] 

• Ετήσια Έκθεση 2017, για την Οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την Ανάπτυξη των 

Οικονομικών  & Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – Ρωσικής Ομοσπονδίας 

1. Οικονομία Ρωσικής Ομοσπονδίας 

2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Ρωσικής Ομοσπονδίας 

               - Διμερές εμπόριο 

                     - Εμπόριο αγαθών 

                     - Εμπόριο υπηρεσιών 

               - Άμεσες επενδύσεις 

                     - Επενδύσεις της Ελλάδας στη Ρωσική Ομοσπονδία 

                     - Επενδύσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα 

             - Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Ρωσικής           

Ομοσπονδίας 

             - Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2017 

3. Συμπεράσματα – προτάσεις 

4. Λοιπές Χώρες Αρμοδιότητας Γραφείου Ο.Ε.Υ. Μόσχας 

             - Ουζμπεκιστάν 

             - Τατζικιστάν 

             - Τουρκμενιστάν 

             - Λευκορωσία 

        - Παράτημα 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Constructions%20Report%20March%202018%202%20ro.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Constructions%20Report%20March%202018%202%20ro.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63056
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63056
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                     - Επισκόπηση κυρώσεων Ε.Ε., Η.Π.Α, Ρωσίας 

                     - Προφίλ 18 ρωσικών περιφερειών 

• Βασικά στοιχεία του ρωσικού κλάδου κατασκευών και δομικών υλικών 

 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:655] 

• Ετήσια Έκθεση 2017 – Μάρτιος 2018, για την Οικονομία και την Ανάπτυξη των Οικονομικών  & 

Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:655] 

• Ετήσια Έκθεση 2017, για την Οικονομία της Σερβιας και την Ανάπτυξη των Οικονομικών  & 

Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – Σερβίας 

1. Οικονομία Σερβίας 

2.Διμερείς Οικονομικό-εμπορικές σχέσεις  

3. Προβλήματα – Προτάσεις 

4. Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας (2017) 

5.Οδηγός για Εξαγωγείς ( έναρξη επιχειρηαμτικής δραστηριότητας, 

θεσμικό/φορολογικό πλαίσιο) 

6. Χρήσιμες Διευθύνσεις 

• Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2018 

• Οικονομικό προφίλ 2017 

- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας – Σερβίας 

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα  

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:656] 

• Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2018 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:658] 

• Ενεργειακός Τομέας Τουρκίας 

1. Γενικά 

2.Φυσικό Αέριο  

3. Πετρέλαιο 

4. Θεσμικό Πλαίσιο 

5. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

6. Επίλογος 

 

ΤΥΝΗΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:659] 

• Οδηγός Επιχειρείν Τυνησίας 2018 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63003
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63074
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63074
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%202017-3%202%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%202017-3%202%20rs.pdf
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%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A3%202018-1%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82%20rs.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%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85%202018%20si.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%91%CE%A3%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%9A%CE%99%CE%91%CE%A3%20tr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%20%CE%A4%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%202018%20tn.pdf
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       1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία  

       2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

       3. Φορολογία – Δασμολόγηση – Συνάλλαγμα 

       4. Επενδυτικό Περιβάλλον 

       5. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις 

       6. Χρήσιμες Διευθύνσεις για Έλληνες Επιχειρηματίες 

 

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   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:661] 

 

 

1. Πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή και τις αγορές στον τομέα της γεωργίας. 

 

2. Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας 2018: H Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει το 

πλεονέκτημά της στην καινοτομία. 

 

3. Προϋπολογισμός της Ε.Ε.: Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική συνοχής μετά το 2020 

 

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έναν νέο κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τον έλεγχο των κρατικών 

ενισχύσεων. Ο κώδικας παρέχει καθοδήγηση στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και 

άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την καθημερινή διεξαγωγή των διαδικασιών κρατικών 

ενισχύσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους, η διαφάνεια και η 

προβλεψιμότητα τους 

 

5. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο «Mission-oriented research & innovation in the European Union» σχετικά με 

μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων για την προώθηση της ανάπτυξης με γνώμονα την καινοτομία 

 

6. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο «EU funds working together for jobs & growth» σχετικά με Παραδείγματα 

συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων πλαισίων για την έρευνα και την καινοτομία («Ορίζοντας 

2020») και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και επενδυτικών ταμείων (ESIF). 

 

7. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο «Recipe for change» για ένα έξυπνο και βιώσιμο σύστημα τροφίμων για μια 

υγιή Ευρώπη. 

 

mailto:sbtke@otenet.gr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-short-term-outlook-summer-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_el
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20180529/EU_BUDGET_REGIO_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4544_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4544_en.htm
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/Mission-oriented_ResearchInnov.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/EU_funds_work_together.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/Recipe_for_change.pdf
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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 

 

 

8. Η παράδοση συναντά την καινοτομία στη διεθνή αγορά τροφίμων γαστρονομίας Tradition meets 

innovation on the international gourmet food market 

 

 Άρθρο από την ιστοσελίδα του Δικτύου Enterprise Europe Network 

 

Η Ιταλική εταιρία Salsa Italia συνεργάστηκε με τον εταίρο του Δικτύου  

Enterprise Europe Network,  Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della 

Camera di Commercio di Chieti  στο Chieti της Ιταλίας. 

 

Η εταιρία Salsa Italia είναι μια εταιρία τροφίμων  γαστρονομίας στο 

σταυροδρόμι παράδοσης και τεχνολογίας.  

Η εταιρία παρασκευάζει σάλτσες χωρίς πρόσθετα. 

Ο CEO της εταιρίας απάντησε στα εξής ερωτήματα. 

 

I. Πώς κατορθώνετε να ξεχωρίσετε στην ανταγωνιστική αγορά τροφίμων γαστρονομίας. 

 

II. Η ποιότητα είναι ένα δυνατό σημείο των προϊόντων σας και ένα πρέπει για τον κλάδο των τροφίμων. 

 Ποια πρακτικά μέτρα λαμβάνετε για να εξασφαλίσετε ποιοτική συμμόρφωση ; 

 

III. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για τις μικρές εταιρίες που θέλουν να κάνουν το άλμα από το τοπικό στο 

παγκόσμιο; 

 

Οι απαντήσεις και το σχετικό video εδώ. 

 

9. Χρήσιμες Πληροφορίες – Άρθρα για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR-

ΓΚΠΔ* 

 

• Μπορείτε να δείτε τo νέο τεύχος (αρ. 22) που εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων  εδώ. 

 

• Τα προηγούμενα τεύχη είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αρχής www.dpa.gr => 

Επικαιρότητα => Ενημερωτικό Δελτίο. 

 

• Ανακοίνωση για την πράξη 6220/13-7-2018 του Προέδρου της Αρχής σχετικά με την 

αρχειοθέτηση παλαιότερων υποθέσεων.  Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ 

• Ανακοίνωση σχετικά με τη γραπτή ενημέρωση από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας 

Δεδομένων. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ 

mailto:svaina@sbtke.gr
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/about/branches/it00716
https://een.ec.europa.eu/about/branches/it00716
https://een.ec.europa.eu/news/tradition-meets-innovation-international-gourmet-food-market
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/NEWSMAIN/INFORMATIONAL/JULY2018.PDF
http://www.dpa.gr/
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,136270&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=117,86,93,7,240,145,42,74
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=216,129,210,232,58,30,190,22
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:662] 

 

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με 

έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 

τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

2. «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 

 

Η Δράση στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης 

συμμετοχής των ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της 

ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 4/7/2018 - 14/9/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3939  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

3. «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3 της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

Η Δράση στοχεύει στην Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε υφιστάμενες 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 17/7/2018 - 17/10/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3942  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

4. «Ψηφιακό Βήμα» 

 

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 17/9/2018, Ώρα έναρξης υποβολών: 12.00 το μεσημέρι 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3884 , www.aedep.gr  

http://www.oaed.gr/programmata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias/-/asset_publisher/kbQG9Ho6jq8a/content/programma-epichoregeses-epicheireseon-gia-ten-apascholese-10-000-anergon-elikias-18-29-eton-me-emphase-stous-ptychiouchous-anotaton-ekpaideutikon-idry?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kbQG9Ho6jq8a%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3939
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3942
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3884
http://www.aedep.gr/
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Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις 

ιστοσελίδες οι οποίες αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

5. «Ψηφιακό Άλμα» 

 

Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια 

προϋπολογισμού άνω των 55.000 ευρώ που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή / και την ψηφιακή 

τους αναβάθμιση. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 17/9/2018, Ώρα έναρξης υποβολών: 12.00 το μεσημέρι 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3886 , www.aedep.gr  

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

ιστοσελίδες οι οποίες αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

6. «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» 

 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό 

τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού, και ώρα 12.00 το μεσημέρι 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3885 , www.aedep.gr  

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

ιστοσελίδες οι οποίες αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

7. «Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Μαγνησία μέσω του LEADER - 

Βιωσιμότητα των δασών» 

 

Στήριξη βασικών τοπικών υπηρεσιών και των σχετικών υποδομών μικρής κλίμακας για τον αγροτικό 

πληθυσμό, στήριξη των αντίστοιχων υποδομών στον πρωτογενή τομέα (αγροτική οδοποιία), καθώς και 

προστασία των δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Μαγνησίας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 10/7/2018 - 15/9/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3959  

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=3886
http://www.aedep.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3885
http://www.aedep.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3959
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8. «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» 

 

Εφαρμογή της καλλιεργητικής πρακτικής της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια, με στόχοι τη μείωση της 

χρήσης των χημικών ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες, η πλειοψηφία των οποίων εντοπίζεται σε σημαντικούς για 

την ορνιθοπανίδα υγροτόπους της χώρας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 6/7/2018 - 31/7/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3919  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

9. «Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα Τρίκαλα μέσω του LEADER - Βιωσιμότητα 

των δασών» 

 

Στήριξη βασικών τοπικών υπηρεσιών και των σχετικών υποδομών μικρής κλίμακας για τον αγροτικό 

πληθυσμό, στήριξη των αντίστοιχων υποδομών στον πρωτογενή τομέα (αγροτική οδοποιία), καθώς και 

προστασία των δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Τρικάλων (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 20/6/2018 - 31/8/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3928  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

10. «Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Φωκίδα μέσω του LEADER - Προστασία 

των δασών» 

 

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

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

στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Προστασία των δασών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Φωκίδας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 8/6/2018 - 17/9/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3907  

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=3919
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3928
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3907
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11. «Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας» 

 

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας. Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στον 

αναθεωρημένο, σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 15/5/2018 - 31/8/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3848  

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

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 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:663] 

 

1. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) συνεχίζοντας την εκπαίδευση των στελεχών 

ενδιάμεσων φορέων που υποστηρίζουν τα μέλη του φορέα τους σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

(ΔΙ),  διοργανώνει  το τρίτο σεμινάριο  της σειράς  που ξεκίνησε το 2016 σε θέματα ΔΙ. Το σεμινάριο 

υλοποιείται σε συνεργασία με το ΕΡΟ και το IPR Helpdesk της ΕΕ και έχει τον τίτλο “IP for Business 

Training”, ενώ είναι ανοικτό και στις ΜμΕ, μέλη των ενδιάμεσων φορέων.  

 

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα  στο κτίριο του ΟΒΙ, Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 

την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018. Τους συμμετέχοντες θα χαιρετίσει ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, 

Δρ Ιωάννης Καπλάνης.  

 

Η θεματολογία του 3ου  σεμιναρίου θα περιλαμβάνει τις  παρακάτω ενότητες:  

• Η βασική εργαλειοθήκη Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) για ΜμΕ.  

• Οικονομική αξιοποίηση της ΔΙ – Ανάπτυξη στρατηγικής επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων 

μέσα από την ΔΙ – Η εμπειρία μιας ΜμΕ   

• Το δίκτυο Enterprise Europe Network και οι υπηρεσίες του  

• Το Ενωσιακό Δίπλωμα – Πλεονεκτήματα  

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3848
mailto:svaina@sbtke.gr


 

 een.ec.europa.eu                   13 
 

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα, ενώ στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση 

παρακολούθησης. Η χρηματοδότηση του σεμιναρίου γίνεται 100% από το ΕΡΟ,  τον ΟΒΙ και το IPR 

Helpdesk της ΕΕ, ενώ δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.  

 

Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς σας, κρατήστε την διαθεσιμότητά σας για τις 20 

Σεπτεμβρίου 2018.  

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το σεμινάριο, το σχέδιο του 

προγράμματος και τη φόρμα συμμετοχής σας: https://www.iprhelpdesk.eu/event/4546-athens-

ipforbusiness  (Πληροφορίες: κα Ε. Μίσκου, τηλ. 210 6183553) 

 

 

2. Έκθεση «FOOD & LIFE 2018», στο Μόναχο της Γερμανίας, 28/11 – 2/12, στο Εκθεσιακό Κέντρο 

Messe Munchen 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην έκθεση παραδοσιακών 

τροφίμων και ποτών «FOOD & LIFE»,  που θα διεξαχθεί στο Μόναχο Γερμανίας από 28 

Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο Messe Munchen. 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, βιολογικών και παραδοσιακών 

προϊόντων, που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και επιθυμούν να  λάβουν μέρος ως εκθέτες στο περίπτερο της. 

Η έκθεση FOOD & LIFE αποτελεί τη μεγαλύτερη καταναλωτική έκθεση τροφίμων και ποτών 

της Βαυαρίας, στην οποία λαμβάνουν μέρος παραγωγοί και εταιρείες με βιολογικά και gourmet 

προϊόντα, μη βιομηχανοποιημένα και μη μεταλλαγμένα. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο στον τελικό 

καταναλωτή, αλλά και σε εμπορικές εταιρείες χονδρικής, μικρές αλυσίδες, εστιατόρια, delicatessen 

κ.α. Οι κατηγορίες των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση είναι οι εξής: προϊόντα 

ελαιολάδου, μελισσοκομικά, delicatessen, μπαχαρικά, βότανα, ξηροί καρποί , αλλαντικά, 

γαλακτοκομικά, ποτά, οίνος χυμοί, μεταλλικό νερό, φυσικά φαρμακευτικά κ.α. 

 

Για να δείτε την Πρόσκληση Συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ. 

Για να δείτε την Αίτηση Συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ. 

Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τον χώρο της Έκθεσης πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

 

https://www.iprhelpdesk.eu/event/4546-athens-ipforbusiness
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4546-athens-ipforbusiness
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/invitation-_FOOD-LIFE-2018.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/application_form_FOOD-LIFE-2018.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/facilities_FOOD-LIFE-2018.pdf
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3. Επιχειρηματική Αποστολή στην Νιγηρία, 5-9 Νοεμβρίου 2018 

 

Ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και το Ελληνο – Νιγηριανό Επιμελητήριο, με την υποστήριξη του Υπουργείου 

Εξωτερικών, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στο Λάγος της Νιγηρίας, από την Τρίτη 6 έως 

την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, με αναχώρηση στις 5/11 και επιστροφή στις 9/11. 

 

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 

 

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Νιγηρία πατήστε ΕΔΩ. 

 

Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των 

ενεργειών,  λόγω της ιδιαιτερότητας της χώρας, όπου θα  πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένες 

χρονοβόρες διαδικασίες, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της 

εταιρείας σας, συμπληρώνοντας το συντομότερο δυνατόν, τη σχετική δήλωση πατώντας ΕΔΩ. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

4. Επιχειρηματική Αποστολή στον Λίβανο, 2 - 4 Οκτωβρίου 2018 

 

Ο ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με το Εμπορικό, Βιομηχανικό και Γεωργικό Επιμελητήριο της 

Βηρυτού και την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή 

στην Βηρυτό του Λιβάνου, από την Τρίτη 2 έως την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018.     

  

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 

   

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στον Λίβανο (εδώ).  

  

Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των 

ενεργειών, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της εταιρείας σας, 

συμπληρώνοντας το συντομότερο δυνατόν, τη σχετική δήλωση εδώ. 

  

Για να διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, πρέπει να καταβάλετε το ποσό που ακολουθεί, σε έναν από 

τους παρακάτω λογαριασμούς του ΣΕΒ, με την αιτιολογία: «Επιχειρηματική Αποστολή στον Λίβανο 

10.2018». Παρακαλείστε, όπως αναφέρεται η ακριβής επωνυμία της επιχείρησης, η πλήρης διεύθυνση, 

το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. 

  

Το κόστος συμμετοχής για κάθε εταιρεία είναι ως εξής: 

· Μέλη ΣΕΒ και ΕΒΕΑ: 350€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο 

το ποσό είναι 175€. Ο ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ θα καλύψουν τη διαφορά.  

https://drive.google.com/file/d/1Df6SXsrAcn2cDtlTM9VzmTS_PBAATLqf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/17up282wxMc2zZSnARiMYo5C6EQxZpdfPwCrERX1LwG8/edit?usp=sharing
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/NIGERIA_2018_b2b.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JPQ1SIyWQExrq_i_W3465kxjYTcE75B6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1twvzBkZf1yjqVyD_HrU8iYCnocImyJ2yVJQdCsmhMUE/edit?usp=sharing
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· Μη Μέλη ΣΕΒ και ΕΒΕΑ: 500€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον 

εκπρόσωπο το ποσό είναι 250€.   

  

Το ποσό αυτό καλύπτει: 

·       Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & του επιχειρηματικού φόρουμ στην Βηρυτό. 

·    Τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Βηρυτού με ιδιωτικό λεωφορείο (για τις 

προτεινόμενες πτήσεις μόνο). 

·       Τις μεταφορές για τις προγραμματισμένες συναντήσεις. 

Τα λοιπά κόστη μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. 

   

Σημείωση: Η προετοιμασία των Β2Β συναντήσεων θα ξεκινήσει για κάθε εταιρεία μετά τη καταβολή 

του ανωτέρω ποσού. Η λίστα των συναντήσεων θα οριστικοποιηθεί μετά την επιβεβαίωση των 

ελληνικών συμμετοχών και θα αποσταλεί στις εταιρείες πριν την αναχώρηση. Ο ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ δεν 

μπορούν να διασφαλίσουν εκ των προτέρων συναντήσεις για τις ελληνικές εταιρίες. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη: τηλ. 211 

500 6121, email. vmakrigianni@sev.org.gr) και το ΕΒΕΑ (κα. Μαρία Ζωγράφου: τηλ. 210 338 2342, 

email. excom@acci.gr). 

 

 

5. Εκθέσεις στο Nαϊρόμπι – Κένυα το Σεπτέμβριο 4-6/9/2018 

 

Το Σεπτέμβριο (4-6/09/2018) διενεργούνται στο Ναϊρόμπι, πρωτεύουσα της Κένυας, οι κάτωθι 

τέσσερις μεγάλες διεθνείς θεματικές εμπορικές εκθέσεις τις οποίες οργανώνει κατ’ έτος η διεθνής 

εταιρεία EXPOGROUP. 

•21η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

(προϊόντα, εξοπλισμός, μηχανήματα) 

 

• 21η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (προϊόντα, εξοπλισμός, μηχανήματα, εφαρμογές) 

 

•21η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (προϊόντα, εξοπλισμός) 

 

•21η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (προϊόντα, εξοπλισμός, μηχανήματα) 

 

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις εκθέσεις αποτελεί ένα πρώτο βασικό βήμα ώστε να καταστεί 

δυνατή η δυναμική παρουσία και αποτελεσματική είσοδος Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών 

στην πολλά υποσχόμενη και ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Κένυας αλλά και των υπολοίπων 

πέντε χωρών της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής (East Africa Community – EAC: Τανζανία, 

mailto:vmakrigianni@sev.org.gr
mailto:excom@acci.gr
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/FOODAGRO_2018_application_form.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/PPPEXPO_2018_application_form.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/PPPEXPO_2018_application_form.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/MEDEXPO_2018_application_form.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/polukladiki_expo_2018_application_form.pdf
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Μπουρουντί, Ρουάντα, Ουγκάντα, Νότιο Σουδάν). Για τις Ελληνικές επιχειρήσεις ανοίγονται 

πραγματικά απεριόριστες δυνατότητες και προοπτικές. 

 

Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία και το Ελληνο-

Κενυάτικο Επιμελητήριο Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού είναι οι 

αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της EXPOGROUP στην Ελλάδα. 

Επισυνάπτονται πληροφορίες για τις εκθέσεις και για τον τρόπο συμμετοχής σ’ αυτές, παραπάνω, 

καθώς επίσης και στις δύο ανακοινώσεις του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου. 

Πρώτη Ανακοίνωση (pdf) 

Δεύτερη Ανακοίνωση (pdf) 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Τηλέφωνα: 210 38 10 465 & 210 38 39 259  

Ηλεκτρονική δ/νση: info@kenyagreece.com, www.kenyagreece.com 

 

 

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο περίπτερο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ, στην  7η Έκθεση Market Expo, 5 - 7 Οκτωβρίου 2018, Athens Metropolitan Expo 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην 7η έκθεση MARKET EXPO, 

η οποία αποτελεί τη συνέχεια και εξέλιξη της έκθεσης Super Market Mini Market και Περίπτερο, και 

θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo στα 

Σπάτα. 

 

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

το συντομότερο, και όχι αργότερα από τις 17 Αυγούστου 2018, συμπληρώνοντας τη φόρμα 

συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αποστολή στο e-mail: tzamtzia@kye.com.gr ή 

στο siozou.e@evia.pste.gov.gr ή στο fax: 2221036055). 

 

Συνημμένα Αρχεία: 

- Πρόσκληση Συμμετοχής (pdf) 

- Αίτηση Συμμετοχής (pdf) 

- Φωτορεαλιστική απεικόνιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (pdf) 

 

 

7. Επιχειρηματική Αποστολή στην Κροατία, Ζάγκρεμπ, 17-19 Οκτωβρίου  2018 

 

Η  Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του  Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει σχετικά με την 

επιχειρηματική αποστολή που διοργανώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο  Αθηνών, σε 

συνεργασία με το Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο και το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της 

http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/announcement_expo_kenya_1.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/announcement_expo_kenya_2.pdf
mailto:info@kenyagreece.com
http://www.kenyagreece.com/
mailto:tzamtzia@kye.com.gr
mailto:siozou.e@evia.pste.gov.gr
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/INVITATION_MARKET_EXPO_2018.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/APPLICATION_FORM_MARKET_EXPO_2018.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/PSTE_MARKET-EXPO_2018_1A.pdf
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Ελλάδος στο Ζάγκρεμπ, το φθινόπωρο στην Κροατία στις 17-19 Οκτωβρίου 2018. Η αποστολή 

υλοποιείται σε συνεργασία με το Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο και το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 

Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ζάγκρεμπ. 

 

Στην Αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 

 

 Για τη διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε σύντομο ενημερωτικό σημείωμα εδώ για το διμερές μας 

εμπόριο με την Κροατία. 

  

Το επιχειρηματικό forum θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2018 , όπου θα διεξαχθούν οι  

διμερείς συναντήσεις (Β2Β) ανάμεσα σε ελληνικές και κροατικές επιχειρήσεις. 

  

Το κόστος συμμετοχής για τον πρώτο εκπρόσωπο κάθε εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 150€ για τα 

μέλη του ΕΒΕΑ και 250€ για τα μη μέλη. 

 Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο, το επιπλέον κόστος είναι  €75 για τα μέλη του ΕΒΕΑ και 125€ για τα 

μη μέλη (50% έκπτωση σε κάθε επιπλέον συμμετέχοντα). 

Το πόσο αυτό καλύπτει: 

•   Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & του επιχειρηματικού φόρουμ, 

•   Τη μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο με λεωφορείο (από το προτεινόμενο ξενοδοχείο και για 

τις προτεινόμενες πτήσεις μόνο).  

Η δαπάνη της μετάβασης και της διαμονής θα επιβαρύνει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Στο 

επόμενο διάστημα θα σας κοινοποιηθούν προτεινόμενες πτήσεις και ξενοδοχείο. 

  

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της εταιρείας σας, 

συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση εδώ, μέχρι την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018. 

  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών 

Σχέσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  Αθηνών  (τηλ. 210 3382342-252) . 

 

 

8.  Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 3πλή Έκθεση «MEAT DAYS-DAIRY 

EXPO & FROZEN FOOD 2018» στην Αθήνα, 10 – 12 Νοεμβρίου 2018, Athens Metropolitan 

Expo 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην 3πλή έκθεση που θα 

πραγματοποιηθεί από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo : 

 

MEAT DAYS 2018 

(για το κρέας και τα προϊόντα του) 

 

https://drive.google.com/file/d/1qv4AWhgUw_PuM87Y35KGFub-iZiGri60/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcQR8FRjFF-_xRoR7LWTDTzP0MJSOECSybPy99_Wvt1xSMDA/viewform
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DAIRY EXPO 2018  

(για τη γαλακτοκομία και τυροκομία) 

 

FROZEN FOOD 2018 

(για τα κατεψυγμένα τρόφιμα) 

 

Το συγκεκριμένο εκθεσιακό γεγονός αποτελεί ένα από τα κορυφαία γεγονότα προβολής και 

προώθησης προϊόντων σχετικά με την αγορά κρέατος, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα 

κατεψυγμένα τρόφιμα σε εθνικό επίπεδο. Απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες και εμπορικούς 

επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, και αποσκοπεί στη συγκέντρωση περισσότερων των 

20.000 επισκεπτών, με πλήθος δράσεων και σεμιναρίων για επαγγελματίες. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το τριπλό εκθεσιακό γεγονός: www.meatdays.gr, 

www.dairyexpo.gr, www.frozenfoodexpo.gr. 

 

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

το συντομότερο, και όχι αργότερα από τις 29 Σεπτεμβρίου 2018, συμπληρώνοντας τη φόρμα 

συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αποστολή στο e-mail: 

angelakopoulosn@kye.com.gr  ή στο  info@kye.com.gr  ή στο fax: 22310 28725).  

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Γραφείο Εντεταλμένου Συμβούλου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & 

Εξωστρέφειας, Αρμόδιο Στέλεχος ΚΥΕ: Νίκος Αγγελακόπουλος, Τ. 2231030190. 

 

Συνημμένα Αρχεία: 

- Πρόσκληση Συμμετοχής (pdf) 

- Αίτηση Συμμετοχής (pdf) 

- Φωτορεαλιστική απεικόνιση & κάτοψη των περιπτέρων (HALL 2 & HALL 3) της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 

 

 

9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BIG 5 SHOW 

2018 Ντουμπάι,  26 - 29 Νοεμβρίου 2018 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της στη Διεθνή Έκθεση BIG 5 

SHOW, που θα λάβει χώρα από 26 έως 29 Νοεμβρίου 2018, στο εκθεσιακό κέντρο Dubai World 

Trade Centre στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Tη διοργάνωση της Ελληνικής 

συμμετοχής έχει αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου (ENTERPRISE 

GREECE), αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση των Ελληνικών εξαγωγών. 

 

http://www.meatdays.gr/
http://www.dairyexpo.gr/
http://www.frozenfoodexpo.gr/
mailto:angelakopoulosn@kye.com.gr
mailto:info@kye.com.gr
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/INVITATION_-MEAT-DAYS-DAIRY-EXPO-FROZEN-FOOD-2018.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/APPLICATION_FORM_MEAT-DAYS-DAIRY-EXPO-FROZEN-FOOD-2018.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/Hall-2_Render-PSTE.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/Hall-3_Render-PSTE.pdf
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Παρακαλούνται οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το 

συντομότερο, και όχι αργότερα από τις 31 Αυγούστου 2018, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση του 

ENTERPRISE GREECE (Αποστολή στο e-mail: siozou.e@evia.pste.gov.gr, και κοινοποίηση στο e-

mail: v.kalamara@enterprisegreece.gov.gr), διευκρινίζοντας ότι η αίτηση αφορά στη συμμετοχή με 

την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αναφορικά με την συμμετοχή τους στην έκθεση, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Βιβή Καλαμάρα , Υπεύθυνη οργάνωσης, (τηλ. 210 

3355764 ) 

 

Συνημμένα Αρχεία: 

- Πρόσκληση Συμμετοχής (pdf) 

- Αίτηση Συμμετοχής (pdf) 

- Ενημερωτικό Σημείωμα (pdf) 

 

 

10. METAL MACHINERY 2018,  9 - 11 Νοεμβρίου 2018 

 

Το restart της εγχώριας παραγωγής και ο εθνικός στόχος για συνεισφορά του κλάδου της βιομηχανίας 

σε ποσοστό 12% μέχρι το 2020, δημιουργούν νέες ευκαιρίες και ξαναφέρνουν στο προσκήνιο τις 

τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και επενδύσεων για τον εγχώριο κλάδο της μεταποίησης. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση για τη βιομηχανία της χώρας μας, η METAL MACHINERY 2018 

επιστρέφει δυναμικά και δίνει την ευκαιρία σε προμηθευτές και πελάτες να δουν από κοντά όλες τις 

τελευταίες εξελίξεις στους κλάδους της επεξεργασίας μετάλλου, του βιομηχανικού εξοπλισμού και 

των νέων τεχνολογιών παραγωγής.  

 

Καινοτόμες λύσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τις δυνατότητες πρόσβασης σε νέες 

αγορές και προϊόντα, καθώς και νέες τάσεις όπως το digitalization και το smart manufacturing, 

αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. 

 

Η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, της μηχανολογίας - μηχανουργίας, 

χάλυβα, σιδήρου, αλουμινίου, ηλεκτρολογικής μηχανικής, ενέργειας, ηλεκτρονικών, 

ναυπηγοεπισκευής, αυτοκινήτου, διυλιστηρίων κ.α. 

 

Οι εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν εκπροσώπους βιομηχανικών ομίλων, βιοτεχνιών, 

μηχανικούς παραγωγής, τεχνικούς διευθυντές, μηχανικούς σχεδιασμού, διαχειριστές ποιότητας, 

αγοραστές και ειδικούς σε θέματα ανάπτυξης και θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα 

προϊόντα και τις λύσεις που προσφέρουν. 

 

mailto:siozou.e@evia.pste.gov.gr
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/INVITATION_BIG_5_SHOW_Dubai_2018.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/APPLICATION_FORM_BIG_5_SHOW_2018.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/EG_BIG_5_SHOW_DUBAI_2018.pdf
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Ξεχωριστή για τη METAL MACHINERY  2018 είναι η συμμετοχή  του Εργαστηρίου Τεχνολογίας 

και Κατεργασιών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, 

το οποίο και θα προβάλλει τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών με  state of the art τεχνικές και 

παράλληλα θα παρουσιάσει την έρευνα που αναπτύσσει το εργαστήριο μέσα από χαρακτηριστικές 

εφαρμογές που μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

Ήδη στην έκθεση που φιλοδοξεί να μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για την βιομηχανική 

επανεκκίνηση της χώρας μας συμμετέχουν οι κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής αγοράς που 

αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 300 οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

 

Η METAL MACHINERY  2018, διοργανώνεται από τις εταιρείες ROTA AE και TEXPO AE και θα  

ανοίξει τις πύλες της  από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου στο Metropolitan EXPO στο αεροδρόμιο 

Ελευθέριος Βενιζέλος.  

 

Υποστηρικτής της METAL MACHINERY  2018 είναι ο ΣΕΚΕΜ   ενώ  η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα 

του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) και της Κεντρικής 

Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ). 

 

Σημειώνεται τέλος ότι για την έκθεση προγραμματίζονται δρομολόγια δωρεάν μεταφοράς επισκεπτών 

που θα εξυπηρετήσουν περισσότερες από 15 πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση όσων θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση έχει ήδη ξεκινήσει η προεγγραφή επισκεπτών 

στο site www.metalmachinery.gr.  

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:664] 

 

• 2018/C 230/04  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 ) 

 

• 2018/C 235/08 Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 49 παράγραφος 2 του κατ' 

εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 

2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών 

κανόνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων 

http://www.metalmachinery.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.230.01.0005.01.ELL&toc=OJ:C:2018:230:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.235.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2018:235:TOC
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για ανθρώπινη χρήση. — Πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής των άρθρων 1 έως 48 

του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής.  (1 ) 

 

• 2018/C 237/01 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Μια 

κοινωνικά βιώσιμη πρόταση για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την προώθηση της ανάπτυξης 

και της απασχόλησης και την ασφάλεια των πολιτών στην ψηφιακή εποχή (διερευνητική γνωμοδότηση 

κατόπιν αίτησης της βουλγαρικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ) 

 

• 2018/C 237/02 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Το 

μέλλον της εργασίας — Απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την κάλυψη των 

αναγκών των μελλοντικών θέσεων εργασίας» (Διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της 

Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ) 

 

• 2018/C 247/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ενδιάμεση 

αξιολόγηση του ΕΚΤ για την προετοιμασία της πρότασης για την περίοδο μετά το 2020» 

 

• 2018/C 247/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Το κόστος και ο 

κίνδυνος της μη συνοχής: η στρατηγική αξία της πολιτικής συνοχής για την επίτευξη των στόχων της 

Συνθήκης και την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες» 

 

• 2018/C 247/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Διεύρυνση: 

Συμπερίληψη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στις 

μακροπεριφερειακές, διασυνοριακές και άλλες πρωτοβουλίες διακρατικής συνεργασίας της ΕΕ» 

 

• 2018/C 247/06 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Δέσμη μέτρων 

για το εμπόριο» 

 

• 2018/C 247/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Μια ευρωπαϊκή 

στρατηγική για τη βιομηχανία: ο ρόλος και η προοπτική των περιφερειακών και των τοπικών αρχών» 

 

• 2018/C 260/06 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 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0008.01.ELL&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.247.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.247.01.0016.01.ELL&toc=OJ:C:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.247.01.0022.01.ELL&toc=OJ:C:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.247.01.0028.01.ELL&toc=OJ:C:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.247.01.0038.01.ELL&toc=OJ:C:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.260.01.0005.01.ELL&toc=OJ:C:2018:260:TOC
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• 2018/C 262/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Οικονομική και κοινωνική συνοχή και ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων — 

προκλήσεις και προτεραιότητες» (διερευνητική γνωμοδότηση) 

 

• 2018/C 262/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέματα 

«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα — Περαιτέρω μέτρα για την ολοκλήρωση της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: Χάρτης πορείας»[COM(2017) 821 final], 

«Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο 

και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα — Νέα δημοσιονομικά μέσα για μια σταθερή ζώνη του ευρώ 

στο πλαίσιο της Ένωσης»[COM(2017) 822 final], «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα — Ένας 

Ευρωπαίος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών»[COM(2017) 823 final], «Πρόταση οδηγίας του 

Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων για την ενίσχυση της δημοσιονομικής ευθύνης και του 

μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προσανατολισμού στα κράτη μέλη»[COM(2017) 824 final — 

2017/0335 (CNS)] και«Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Νομισματικού Ταμείου»[COM(2017) 827 final — 2017/0333 (APP)] 

 

• 2018/C 262/06 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέματα 

«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις 

προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1093/2010»[COM(2017) 790 final — 2017/0359 (COD)] και «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και 

την τροποποίηση των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ»[COM(2017) 791 final — 2017/0358 

(COD)] 

• 2018/C 262/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και 

αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας»[COM(2017) 563 final — 2017/0244 (NLE)] 

 

• 2018/C 263/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Μαρτίου 2017 σχετικά με τις 

επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (2016/2057(INI)) 

 

• 2018/C 263/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Μαρτίου 2017 σχετικά με την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 

2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, αριθ. 1855/2006/ΕΚ και αριθ. 

1041/2009/ΕΚ (2015/2328(INI)) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0015.01.ELL&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0028.01.ELL&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0035.01.ELL&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0041.01.ELL&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0019.01.ELL&toc=OJ:C:2018:263:TOC
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• 2018/C 263/10 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις 

επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική ζωή, προστασία δεδομένων, 

μη διακριτική μεταχείριση, ασφάλεια και επιβολή του νόμου (2016/2225(INI)) 

 

• 2018/C 263/30 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2017 στην πρόταση 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD)) 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:665] 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/941 της Επιτροπής, L166 της 2ας Ιουλίου 2018, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των 

επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης, και 

του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 885/2014 της Επιτροπής  (1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/949 της Επιτροπής, L167 της 3ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής 

βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες  (1 ) 

 

•  • Κανονισμός (ΕΕ) 2018/960 της Επιτροπής, L169 της 5ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση των 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας lambda-cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη) 

μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα  (1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/969 της Επιτροπής, L174 της 9ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την αφαίρεση των ειδικών υλικών κινδύνου από μικρά 

μηρυκαστικά  (1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/978 της Επιτροπής, L176 της 9ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση των 

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

του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα  (1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/982 της Επιτροπής, L176 της 11ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για το παρασκεύασμα βενζοϊκού οξέος, μυρμηκικού ασβεστίου και φουμαρικού 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0082.01.ELL&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0189.01.ELL&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.166.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2018:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.169.01.0027.01.ELL&toc=OJ:L:2018:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2018:169:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.174.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2018:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.176.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2018:176:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.176.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2018:176:TOC
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οξέος ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τα κοτόπουλα προς πάχυνση και τα κοτόπουλα που 

εκτρέφονται για ωοπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: Novus Europe N.A./S.V.)  (1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/983 της Επιτροπής, L176 της 11ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση βενζοϊκού οξέος ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για μικρά χοιροειδή 

προς πάχυνση και αναπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: DSM Nutritional Products Sp. z o. o.)  (1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/991 της Επιτροπής, L177 της 12ης Ιουλίου 2018, για την έγκριση 

της διάθεσης στην αγορά υδρολύματος λυσοζύμης λευκώματος αυγών όρνιθας ως νέου συστατικού 

τροφίμων 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  (1 

) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1011 της Επιτροπής, L181 της 17ης Ιουλίου 2018, για την 

έγκριση της επέκτασης των επιπέδων χρήσης μανιταριών επεξεργασμένων με υπεριώδη ακτινοβολία 

ως νέου τροφίμου 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  (1 

) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1013 της Επιτροπής, L181 της 17ης Ιουλίου 2018, για την 

επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου 

και χάλυβα 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1018 της Επιτροπής, L183 της 18ης Ιουλίου 2018, για την 

έγκριση της επέκτασης της χρήσης της μαγιάς αρτοποιίας (Saccharomyces cerevisiae) επεξεργασμένης 

με υπεριώδη ακτινοβολία ως νέου τροφίμου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

2017/2470 της Επιτροπής  (1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1019 της Επιτροπής, L183 της 18ης Ιουλίου 2018, για τη μη 

ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας oxasulfuron (οξασουλφουρόνη), 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 εκτελεστικού 

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

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1032 της Επιτροπής, L185 της 20ής Ιουλίου 2018, για την 

έγκριση της επέκτασης της χρήσης του ελαίου φυκών που προέρχεται από το μικροφύκος 

Schizochytrium sp. ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.176.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2018:176:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.177.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2018:177:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.181.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2018:181:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.181.01.0039.01.ELL&toc=OJ:L:2018:181:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.183.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2018:183:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.183.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2018:183:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.185.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2018:185:TOC
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

2017/2470 της Επιτροπής  (1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1023 της Επιτροπής, L187 της 23ης Ιουλίου 2018, για τη 

διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου 

νέων τροφίμων ( 1 ) 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1063 της Επιτροπής, L192 της 16ης Μαΐου 2018, για την 

τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του 

ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:665] 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2018/966 του Συμβουλίου, L174 της 6ης Ιουλίου 2018, για την υπογραφή, εξ ονόματος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ιαπωνίας 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1020 της Επιτροπής, L183 της 18ης Ιουλίου 2018, για την έγκριση 

και την επικαιροποίηση του καταλόγου δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων του ευρωπαϊκού 

συστήματος ταξινόμησης για τους σκοπούς της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης μέσω της κοινής 

πλατφόρμας ΤΠ EURES  (1 ) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:666] 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L173 της 28ης Ιουνίου 

2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών  (1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L173 της 28ης Ιουνίου 

2018, σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των 

επαγγελμάτων 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.187.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:187:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.192.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.174.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.183.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2018:183:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2018:173:TOC
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:667] 

 

• COM/2018/549 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ και του 

σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων 

 

• COM/2018/523 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση που αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009 του 

Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, σχετικά με κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία 

ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ) 

 

 

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   

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:668] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 323566-2018 Βουλγαρία-Galabovo: Μπαταρίες BG 25/07/2018 22/08/2018 

2 321798-2018 
Βουλγαρία-Σόφια: Συστήματα 

αγωγών 
BG 24/07/2018 24/08/2018 

3 316299-2018 
Βουλγαρία-Varna: Ηλεκτρολογικό 

υλικό 
BG 20/07/2018 17/08/2018 

4 307517-2018 
Κύπρος-Λεμεσός: Έτοιμο 

σκυρόδεμα 
CY 17/07/2018 07/09/2018 

5 294267-2018 
Κύπρος-Lemessos: Πλοία και 

πλοιάρια 
CY 07/07/2018 14/09/2018 

6 290283-2018 
Κύπρος-Λευκωσία: Καλώδια μέσης 

τάσης 
CY 05/07/2018 10/08/2018 

7 278961-2018 
Κύπρος-Λευκωσία: Προϊόντα 

ατομικής περιποίησης 
CY 29/06/2018 07/08/2018 

8 322071-2018 

Ελλάδα-Καρπενήσι: Κατεψυγμένα 

ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα 

κρέατα ψαριών 

GR 24/07/2018 27/08/2018 

9 322061-2018 

Ελλάδα-Άγιος Νικόλαος: Σάκοι και 

τσάντες αποβλήτων και 

απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 

GR 24/07/2018 24/08/2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0549&qid=1533019545979&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0523&qid=1533019545979&rid=23
mailto:svaina@sbtke.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323566-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321798-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316299-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307517-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294267-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290283-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278961-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322071-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322061-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
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10 321803-2018 
Ρουμανία-Târgu Jiu: Σωληνώσεις 

και εξαρτήματα 
RO 24/07/2018 21/08/2018 

11 320050-2018 
Ρουμανία-Alexandria: Λιπάσματα 

και ενώσεις του αζώτου 
RO 24/07/2018 27/08/2018 

12 317066-2018 
Ρουμανία-Βουκουρέστι: 

Επαγγελματικοί φούρνοι 
RO 21/07/2018 14/09/2018 

13 314670-2018 
Ρουμανία-Botoșani: Προϊόντα 

άρτου 
RO 20/07/2018 07/09/2018 

 

 

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.:669] 

 

1. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRIT20180606002) – Ιταλική εταιρεία επιθυμεί να εισαγάγει κατεψυγμένα προϊόντα 

διατροφής συνάπτοντας συμφωνίες διανομής. 

 

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRHR20170609001) – Κροατική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον 

τομέα της μεταλλουργίας, προσφέρει υπηρεσίες διανομής για την κροατική αγορά σε κατασκευαστές 

μεταλλικών προϊόντων. 

 

3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ (BRPL20180705001) – Πολωνική εταιρεία κατασκευής και εμπορίας 

αναζητά κατασκευαστές ξύλινων οικιακών προϊόντων, προμηθευτές από κωνοφόρα δέντρα και 

κατασκευαστές κόντρα πλακέ. 

 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (BRNL20180626001) – Ολλανδική εταιρεία που ειδικεύεται στα υλικά 

στερέωσης αναζητά συνεργάτη στην Ισπανία ή την Ελλάδα για την παραγωγή πλαστικών σφικτήρων 

(polyamide cable ties). 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΥΧΩΝ (BRIE20170725001) – Ιρλανδική εταιρεία η οποία σχεδιάζει παιδικά 

πολυτελή ενδύματα αναζητά κατασκευαστή ρούχων υψηλής ποιότητας από βαμβάκι και κασμίρ, για 

να συνάψει μαζί του μακροπρόθεσμη συμφωνία κατασκευής 

 

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΡΕΚΛΩΝ (BRBE20180614001) – Γερμανική εταιρεία επιθυμεί να 

συνάψει συμφωνία κατασκευής ξύλινων καρεκλών. 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321803-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320050-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317066-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314670-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/25f044eb-1e08-4cd2-8ad5-fbaa08325de9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/75a17f19-2abb-40d8-9f8a-f76dcbe13944
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2acc2fc-19a6-4ad1-b5dd-095a7608c133
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10adc11f-bea6-40a4-8e36-1b1c48e6b08d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d74fb699-06dd-4022-a039-836be0615231
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c89bde57-4d58-4dd6-820e-40d44826f44d
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7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ (BRPL20180726001) – Πολωνική εταιρεία η οποία 

κατασκευάζει καμπίνες μπάνιου και είδη μπάνιου, αναζητά προμηθευτές ειδών μπάνιου, πλακιδίων 

τοίχου και δαπέδου μπάνιου, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες παροχής υπηρεσιών διανομής. 

 

8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ (BRIT20180518001) – Ιταλός κατασκευαστής και πωλητής 

βιομηχανικών ξύλινων συσκευασιών αναζητά προμηθευτές ακατέργαστων και ημικατεργασμένων 

συσκευασιών από ξύλο. 

 

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/09ec3e77-9fea-422f-b7c1-d9b10900bc87
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/233f312a-a5d1-4dec-ad2b-adf33b27f1c4
mailto:sbtke@otenet.gr

