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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:650]  

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

                             1. 5ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Ελαιολάδου και Έκθεση στη Νέα Υόρκη – 

Παρουσίαση Ελαιολάδων 

                             2. Επιχειρηματική Αποστολή στον κλάδο Δομικών Υλικών (Μόσχα 29/5) 

                             3. Άρση απαγόρευσης εισαγωγής τυριού φέτας στην Ουκρανία 

                             4. Υιοθέτηση Προτύπων για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς από τη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

                             5. Εκδήλωση ελληνικής γαστρονομίας στο Suzhu 

                             6. Πραγματοποίηση στοχευμένης δράσης Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης και ενεργειών 

για την προβολή επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα 

                             7. Ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση «Sea Food Expo Global 2019», 

Βρυξέλλες 

                             8. Σχέδιο Νόμου για τις επενδύσεις στην Αλβανία 

                             9. Επενδύσεις της ολλανδικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη νεοφυών (start-up) και 

αναπτυσσόμενων νέων (scale-up επιχειρήσεων) 

                            10. Θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος στη Σουηδία 

                            11. 12ο Συνέδριο για πληρωμές και υποδομές της αγοράς (Αχρίδα, 4-5.6.2019) 

 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:651]  

• Οικονομικό Προφίλ 2018 

• Ετήσια Έκθεση 2018 

1. Γενικά Στοιχεία 

2. Οικονομία Αζερμπαϊτζάν 

3. Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας- Αζερμπαϊτζάν 

4. Χρήσιμες Διευθύνσεις 

 

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:652]  

• Ετήσια Έκθεση 2018 

1. Οικονομία Βελγίου 

         - Επισκόπηση 

2. Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας-Βελγίου 

         - Διμερές Εμπόριο 

http://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%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85_2019.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67079
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67076
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202019%20be.pdf
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         - Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Βελγίου 

         - Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2018 

• Οικονομικό Προφίλ 2018 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:653]  

• Ομιλία για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος στη Γερμανία  

• Οικονομικό Προφίλ 2018 της Βαυαρίας 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:654]  

• Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας, αρ.2 -2019 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:655]  

• Οικονομικό Προφίλ 2018 

 

ΙΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:656]  

• Η Αγορά Ελαιολάδου στην Ινδία 

 

1. Ινδία-Συνοπτική Παρουσίαση 

2. Η Αγορά Ελαιολάδου στην Ινδία 

3. Εισαγωγή Ελαιολάδου στην Ινδία 

4. Συμπεράσματα και Προοπτικές 

         - Σύνοψη Χαρακτηριστικών Ινδικής Αγοράς Ελαιολάδου 

         - Στρατηγική Εισόδου των Ελληνικών Εταιρειών Ελαιολάδου στην Ινδική Αγορά 

 

ΙΡΑΚ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:657]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2019 

 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:658]  

• Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία του Ισραήλ και τις Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις 2018-19 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:659]  

• Ετήσια Έκθεση 2018 

1. Γενικά Στοιχεία για τον Καναδά 

2. Οικονομία Καναδά 

3. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Καναδά 

         - Διμερές εμπόριο 

         - Άμεσες επενδύσεις 

4. Συμπεράσματα-προτάσεις 

                                     - Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67047
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67075
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67074
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66590
http://agora.mfa.gr/infofiles/O%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%97%CE%91%CE%95%202018%202%20ae.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/66986
http://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%2025)%20iq.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67100
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%202018%20ca.pdf
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ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:660]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιούλιος 2019 

• Οικονομικό προφίλ 2018 

 

ΛΙΒΑΝΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:661]  

• Ο Τομέας του ελαιολάδου του Λιβάνου: Ανασκόπηση της αγοράς. 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:662]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιούνιος 2019 

1. Γενική Οικονομική Θεώρηση 

2. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

3. Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Ρουμανίας κατά το 2018. Αύξηση Ελληνικών Εξαγωγών 

κατά 11,09% 

              - Διμερές εμπόριο 

              -Αναλυτικά στοιχεία ελληνικών εξαγωγών στη Ρουμανία κατά το 2018 

(σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα) 

4. Κλαδικές Μελέτες-Έρευνες Αγοράς-Ετήσια Έκθεση 

                                       

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:663]  

• Οικονομικό προφίλ 2018 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:664]  

• Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Σλοβενίας κατά το έτος 2018 

 

ΤΣΕΧΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:665]  

• Ετήσια Έκθεση για την τσεχική οικονομία και τις ελληνο-τσεχικές οικονομικές σχέσεις για το  έτος 

2018 

1. Γενικά Στοιχεία  

2. Η Οικονομία της Τσεχίας 

3. Οικονομικές προβλέψεις 

4. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος - Τσεχίας 

                                     - Διμερές εμπόριο 

                                     - Ελληνικές Εξαγωγές στην Τσεχία 

                                     - Ελληνικές εισαγωγές από την Τσεχία 

                                     - Προοπτικές αύξησης εξαγωγών 

                                     - Προτάσεις για ενίσχυση της ελληνικής εξωστρέφειας στην Τσεχία. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%202019%20cy.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%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%20%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%202018%20cy.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67067
http://agora.mfa.gr/infofiles/Enimerotiko%20Deltio%20June%20%202019%20ro.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67056
http://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%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%202018%20si.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67036
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67036
mailto:sbtke@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:666] 

 

 

1. Έναρξη 10ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας 

 

2. Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Το μέλλον της 

πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο μετά το 2020»  (διερευνητική γνωμοδότηση) 

 

3. Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ανακοίνωση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Η ενιαία αγορά σε έναν 

μεταβαλλόμενο κόσμο — Ένα μοναδικό πλεονέκτημα που χρειάζεται ανανεωμένη πολιτική 

δέσμευση»  [COM(2018) 772 final] 

 

4. Eιδική έκθεση αριθ. 12/2019 — «Ηλεκτρονικό εμπόριο: πολλές από τις προκλήσεις που σχετίζονται με 

την είσπραξη του ΦΠΑ και των τελωνειακών δεσμών δεν έχουν αντιμετωπιστεί» 

 

5. Eιδική έκθεση αριθ. 13/2019 — «Πλαίσια δεοντολογίας των ελεγχθέντων θεσμικών οργάνων της ΕΕ: 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης» 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Σ. Βαινά, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtke.gr   

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:667] 

 

 

1. «Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση: «Επιχειρούμε Έξω» μέχρι 

30/09/2019» 

 

Τροποποίηση της με Α.Π. 6129/852/Α3/20.11.2017 (ΑΔΑ: 66ΓΟ465ΧΙ8 – Φ1Κ) Απόφασης, όπως ισχύει, με 

θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ 

ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ως 

προς το σημείο που αφορά στην ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η 

οποία τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:00. 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Παραγωγικές – Μεταποιητικές Εξαγωγικές 

Επιχειρήσεις οι οποίες θα ενισχυθούν για τη συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού με ποσοστό 

επιχορήγησης 50% σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Δράσης 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=756  

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

http://sbtke.gr/2019/07/11/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-10%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b5/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0050.01.ELL&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0050.01.ELL&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0044.01.ELL&toc=OJ:C:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0044.01.ELL&toc=OJ:C:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0044.01.ELL&toc=OJ:C:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.241.01.0008.01.ELL&toc=OJ:C:2019:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.241.01.0008.01.ELL&toc=OJ:C:2019:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.247.01.0028.01.ELL&toc=OJ:C:2019:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.247.01.0028.01.ELL&toc=OJ:C:2019:247:TOC
mailto:svaina@sbtke.gr
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=756
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=756
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=756
http://sbtke.gr/2019/07/19/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4-3/
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2. «Επανεπενδύω στη Θεσσαλία: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή 

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

προϊόντων και υπηρεσιών» 

 

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

Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση έπενδύσεων εκσυγχρονισμού μέσω τεχνολογικής και μη 

τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, με στόχο τη 

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

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

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

3. «Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών» 

 

 

 

4. «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ) για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια» 

 

Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσω της κατάρτισης και 

υλοποίησης των Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

5. «Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

 

Για την βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς το ΕΤΘΑ στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4388
http://www.oaed.gr/semantika/-/asset_publisher/FUXqQDQpqfak/content/programma-prootheses-sten-autoapascholese-meso-tes-oikonomikes-enischyses-epicheirematikon-protoboulion-10-000-anergon-elikias-18-66-eton?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fsemantika%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FUXqQDQpqfak%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%3D3%26_101_INSTANCE_FUXqQDQpqfak_struts_action%3D%252Fasset_publisher%252Fview
http://www.oaed.gr/semantika/-/asset_publisher/FUXqQDQpqfak/content/programma-prootheses-sten-autoapascholese-meso-tes-oikonomikes-enischyses-epicheirematikon-protoboulion-10-000-anergon-elikias-18-66-eton?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fsemantika%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FUXqQDQpqfak%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%3D3%26_101_INSTANCE_FUXqQDQpqfak_struts_action%3D%252Fasset_publisher%252Fview
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
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6. «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

 

Παραγωγικές επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, βελτίωση της 

ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας, μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, μεταποίηση των υποπροϊόντων, μεταποίηση των προϊόντων 

βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4502  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

7. «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» 

 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, υπό τον όρο ότι η προτεινόμενη αναπτυξιακή πρόταση είναι 

συνεπής προς το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4503  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

8. «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» 

 

Επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών 

προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4505  

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=4502
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4503
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4505
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9. «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΑΜΕΑ) στη 

Θεσσαλία» 

 

Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και 

φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών με αναπηρία για το σχολικό έτος 2019-2020, σε δημόσιους και ιδιωτικούς 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜεΑ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 8/7/2019 - 30/8/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4495  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

10. «Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών 

συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» 

 

Πράξεις για την υγεία και ασφάλεια επί του σκάφους, την ενεργειακή απόδοση και το μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής, τους ελέγχους και τα συστήματα ενεργειακής απόδοσης, τη διερεύνηση της συμβολής των 

εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4506  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

11. «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 στη Θεσσαλία» 

 

Διάθεση προς μητέρες και πατέρες που έχουν την επιμέλεια, θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και 

φύλαξης παιδιών για το έτος 2019-2020, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφικοί 

Σταθμοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας Παιδικοί Σταθμοί 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 8/7/2019 - 30/8/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4494  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4495
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4506
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4494
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Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

12. «Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Στερεά Ελλάδα» 

 

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), καθώς και όποιο άλλο πρόσωπο είναι κηδεμόνας 

παιδιού με αναπηρία, θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία για το έτος 

2019-2020, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 3/7/2019 - 2/8/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4483  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

13. «Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα υποδομών μεταφορών» 

 

Δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 

ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση,παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, 

συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς καιπαρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών 

αναγκών Δικαιούχων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 3/7/2019 - 30/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

14. «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 

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

συστημάτων αυτοματισμού» 

 

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

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

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

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4483
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

15. «Ενίσχυση των σχολικών δομών και της ποιότητας της εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020» 

 

Δράσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τις σχολικές δομές στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην 

Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αρχές της 

ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην εκπαίδευση, η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών 

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

εκπαίδευσης.  

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 28/6/2019 - 31/12/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4473  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

16. «Ενίσχυση των σχολικών δομών και της ποιότητας της εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020» 

 

Δράσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τις σχολικές δομές στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην 

Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αρχές της 

ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην εκπαίδευση, η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών 

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

εκπαίδευσης.  

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 28/6/2019 - 31/12/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4473  

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=4477
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4473
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4473
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17. «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της 

εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» 

 

Παρεμβάσεις οι οποίες υλοποιούνται πέραν της λειτουργίας των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα σε περιοχές της χώρας που εμφανίζουν υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού 

Ρομά, εστιάζοντας σε γονείς και σε εφήβους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.  

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 1/7/2019 - 30/9/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4471  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

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

καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων – Χωροκατακτητικά 

ξένα είδη» 

 

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

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

19. «Προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και 

οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» 

 

Ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και η διευκόλυνση της 

ένταξης/ επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 28/6/2019 - 23/8/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4470  

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=4471
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4486
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4470
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20. «Προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και 

οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» 

 

Ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και η διευκόλυνση της 

ένταξης/ επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 28/6/2019 - 23/8/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4469  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

21. «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ (Β Κύκλος)» 

 

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων –με τη μορφή επιχορήγησης ή/και δανείου με επιδότηση του  

επιτοκίου– για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των 

ενεργειακών αναγκών. 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=51&cs=  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

22. «Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Λάρισας μέσω του LEADER» 

 

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας αποτελείται από 14 

υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της 

οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών 

οικοτεχνία και πολυλειτουρικά αγροκτήματα, δασοκομικές τεχνολογίες, συνεργασίες επιχειρήσεων στον 

αγροτουρισμό, δημιουργία τοπικών αγορών από παραγωγούς (Farmer's Markets), συνεργασίες για την 

ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Λαρίσης (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 7/5/2019 - 5/8/2019, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4384  

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=4469
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=51&cs=
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4384
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23. «Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον Νομό Μαγνησίας μέσω του LEADER» 

 

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για ιδιωτικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας 

αποτελείται από 13 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως 

μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμός, οικοτεχνία και πολυλειτουργικά 

αγροκτήματα, δασοκομικές τεχνολογίες, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό, δημιουργία τοπικών 

αγορών από παραγωγούς, συνεργασίες για την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 11/6/2019 - 13/9/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4438  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

24. «Διαχείριση Βιοαποβλήτων» 

 

Ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κομποστοποίηση βιοαποβλήτων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 31/12/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4460  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

25. «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού & καταπολέμησης της ανεργίας 

στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου» 

 

Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της ανεργίας. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 7/6/2019 - 2/8/2019, έως τις 14:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4435  

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=4438
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4460
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4435


 

 een.ec.europa.eu                   14 
 

26. «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση 

συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και 

ηλεκτρονικού εισιτηρίου» 

 

Εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την υιοθέτηση συστημάτων και την 

παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού καθώς και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/7/2019 - 30/9/2019, ώρα 16:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4431  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

27. «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών» 

 

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

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

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

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

28. «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις 

τεχνολογικών φορέων του Υπουργείου Παιδείας» 

 

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις 

τεχνολογικών φορέων του Υπουργείου Παιδείας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 10/4/2019 - 31/12/2019 

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

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4431
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4357
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281
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Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2019/C 232/06 Προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του 

προγράμματος εργασιών 2020 του ΕΣΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» — το 

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) 

 

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.:668] 

 

1. Επιχειρηματικές Αποστολές του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου  

 

 

 

            Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργανώνει τις κάτωθι Επιχειρηματικές Αποστολές: 

 

– Σε 5 χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις 18-28 Σεπτεμβρίου 2019 

Πρόγραμμα (.pdf) 

Αίτηση Συμμετοχής (.pdf) 

Καταληκτική ημερομηνία: μέχρι 10/8/2019 

 

- Σε 5 χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, στις 23 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου 2019 

Πρόγραμμα (.pdf) 

Αίτηση Συμμετοχής (.pdf) 

Καταληκτική ημερομηνία: μέχρι 30/9/2019 

 

- Στη διεθνή Έκθεση τροφίμων ANUGA, στις 4-7 Οκτωβρίου 2019 

Πρόγραμμα (.pdf) 

Αίτηση Συμμετοχής (.pdf) 

Καταληκτική ημερομηνία: μέχρι 16/9/2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.232.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2019:232:TOC
mailto:svaina@sbtke.gr
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/program_latin_america_2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/REGISTRATION-FORM_LATIN_AMERICA_2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/program_S.E.ASIA_2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/REGISTRATION-FORM_S.E.ASIA_2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/program_anuga_ggc_2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/Registration-Form_ΑΝUGA_2019_ggc.pdf
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2. Δράσεις προβολής των ελληνικών αποσταγμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό διοργανώνουν 

το Enterprise Greece & ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων 

Ποτών 

 

Τις δυνάμεις τους ενώνουν ο Οργανισμός Εnterprise Greece και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών 

Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ) με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των 

ελληνικών αποσταγμάτων. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες οι δυο 

φορείς συμφώνησαν να οργανώσουν, από κοινού, ενέργειες στο πλαίσιο προγράμματος προβολής 

και προώθησης των ελληνικών αποσταγμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

➢ Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνουν την εθνική συμμετοχή στην διεθνή έκθεση «Bar Convent Berlin»  

 

 

που πραγματοποιείται τον Οκτώβριο (7-9 Οκτωβρίου) στο Βερολίνο και αποτελεί το σημαντικότερο 

εκθεσιακό γεγονός για το χώρο των bar & beverage, ενώ ήδη προγραμματίζεται η συμμετοχή στην 

έκθεση και το 2020. 

 

 

➢ Επίσης, οργανώνεται η συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Prowein 2019 στην Γερμανία (15-

17/3/2020) με την λειτουργία Spirits Bar στο Ελληνικό περίπτερο. 

 

 

Ταυτόχρονα πρόκειται να προσκληθούν στην Ελλάδα opinion leaders και mixologists, οι οποίοι θα 

έχουν την δυνατότητα  να επισκεφτούν αποσταγματοποιεία για να ενημερωθούν για την 

διαδικασία παραγωγής και εμφιάλωσης, ενώ θα διεξαχθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε Ελλάδα 

και εξωτερικό για επαγγελματίες του χώρου. 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.seaop.gr/
http://www.seaop.gr/
https://www.barconvent.com/de/
https://www.prowein.com/en/Press/Press_material/Press_Releases/ProWein_2020_in_High_Demand
https://www.prowein.com/en/Press/Press_material/Press_Releases/ProWein_2020_in_High_Demand
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Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως για το ελληνικό καταναλωτικό κοινό και τους τουρίστες που 

επισκέπτονται την χώρα μας, το Enterprise Greece και ο ΣΕΑΟΠ δρομολογούν την διοργάνωση 

προωθητικών ενεργειών για την προβολή των ελληνικών αποσταγμάτων όπως η δημιουργία 

εύκολων cocktails σε ξενοδοχεία και ουζερί-τσιπουράδικα του κέντρου της Αθήνας. 

 

 

3. Διεθνής Έκθεση FoodPanorama Expo & Cyprus HoReCa Expo στην Κύπρο, 9-10 Νοεμβρίου 

2019 

 

 

Η 2η Έκθεση «FoodPanorama Expo και Οινογεύσεις 2019», είναι η μεγαλύτερη και μοναδική στο 

είδος της έκθεση στην Κύπρο, αποτελεί ετήσιο γεγονός και  διοργανώνεται από την Unity Expo. 

 

Η έκθεση αποτελεί την σημαντικότερη επιχειρηματική και επικοινωνιακή πλατφόρμα για τον κλάδο, 

μοναδική ευκαιρία για όσους ασχολούνται με τον τομέα τροφίμων και ποτών να συναντηθούν, να 

συζητήσουν, να διαπραγματευτούν και να συναλλαγούν. 

 

Η επικείμενη έκθεση «FoodPanorama Expo και Οινογεύσεις 2019» θα δώσει την ευκαιρία σε όλους 

τους εμπλεκόμενους στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στους 

επαγγελματίες στους τομείς της τροφοδοσίας, διανομής, εισαγωγής και πωλήσεων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Έκθεσης: 

https://foodpanoramaexpo.com/  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

 

 

 

 

https://foodpanoramaexpo.com/
mailto:svaina@sbtke.gr
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4. 1η Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού Τουρισμού ) Γαστρονομίας και Οίνου 

 

 

 

H 1η Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού Τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου είναι η 

πρώτη έκθεση για τον εναλλακτικό τουρισμό που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Η έκθεση στεγάζεται στο  

Στάδιο Ειρήνης και Φίλιας με εύκολη και άμεση πρόσβαση για το κοινό και τους επαγγελματίες. Η έκθεση 

χωρίζεται σε 2 ενότητες, η 1η περιλαμβάνει το θεματικό (εναλλακτικό) τουρισμό και προβάλλονται 

ελληνικοί και ξένοι τουριστικοί φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια , μεγάλες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά και ταξιδιωτικά 

γραφεία, εταιρείες real estate, φορείς που σχετίζονται με τις ειδικές μορφές τουρισμού και τον εναλλακτικό 

τουρισμό και η 2η περιλαμβάνει την γαστρονομία και τα παραδοσιακά ποτά και προβάλλονται εταιρείες 

τροφίμων και ποτών, παραδοσιακά εστιατόρια και ταβέρνες , παραδοσιακά προϊόντα και ποτά .Με στόχο η 

Έκθεση Θεματικού Τουρισμού – Γαστρονομίας και Οίνου να αποτελέσει το κορυφαίο σημείο συνάντησης των 

επαγγελματιών του τουρισμού, η διοργανώτρια εταιρεία αναλαμβάνει τον προκαθορισμό συναντήσεων εκθετών 

με επιλεγμένους αγοραστές από τις παραδοσιακές και αναδυόμενες τουριστικές αγορές.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία: 

 - Πληροφορίες Έκθεσης (.pdf) 

 - Φόρμα Συμμετοχής (.pdf) 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/TTGW_2019_info.pdf
https://ttgw.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9C%CE%91_%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A3-1.pdf
mailto:sbtke@otenet.gr
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5. Οι «Ευρωπαϊκές Μέρες Έρευνας και Καινοτομίας 2019», τον Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες 

 

 

 

Από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθούν φέτος οι «Ευρωπαϊκές Μέρες Έρευνας και Καινοτομίας» 

(European Research and Innovation Days), στις Βρυξέλλες, στο KANAL-Centre Pompidou. Η εκδήλωση αυτή 

που διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί 

πλέον έναν θεσμό που διενεργείται σε ετήσια βάση. 

Σκοπός αυτής της πολυδιάστατης εκδήλωσης είναι να φέρει σε επαφή παγκόσμιους ηγέτες από τη βιομηχανία, 

τον ακαδημαϊκό χώρο, τον επιχειρηματικό κόσμο και τον κλάδο των οικονομικών, για να διαμορφώσει το 

μελλοντικό τοπίο έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ), και επιδιώκει, εκτός των άλλων, την κινητοποίηση και την 

ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ε&Κ στην 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. 

Η φετινή εκδήλωση, η οποία απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επιστήμονες, καινοτόμους 

επιχειρηματίες, ενδιάμεσους φορείς και επενδυτές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και στο ευρύ 

κοινό που θα έχει την ευκαιρία να κατανοήσει επίκαιρα θέματα επιστήμης, ιδίως μέσω της έκθεσης “Science is 

Wonderful!”, θα κινηθεί σε 3 βασικούς άξονες: 

1. Εκδήλωση με αντικείμενο θέματα πολιτικής (Policy Conference)   

2. Ειδικές συναντήσεις και εκθεσιακό χώρο με θέμα «Κόμβος Καινοτόμου Ευρώπης» (Innovative Europe 

Hub)       

3. Έκθεση με θέμα «H Επιστήμη είναι θαυμάσια» (“Science is Wonderful!”)  

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ 

για την Έρευνα και Καινοτομία "Ορίζοντας Ευρώπη" (Horizon Europe) (2021-2027) και να καταθέσουν τις 

απόψεις τους για το υπό διαμόρφωση κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning). 

Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι υπό διαμόρφωση και αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς 

ημέρες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης. 

  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_el
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
mailto:sbtke@otenet.gr
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6. BeautyIstanbul, 2-4 Οκτωβρίου 2019 

 

Η IPEKYOLU με 20 χρόνια εμπειρίας σε Εκθέσεις, επιστρέφει δυναμικά στον χώρο των καλλυντικών και της 

βιομηχανίας ομορφιάς, υποστηρίζοντας το project: BeautyIstanbul, 2 -4 Οκτωβρίου 2019, στην 

Κωνσταντινούπολη. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: 

www.beauty-istanbul.com  

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:669] 

 

• 2019/C 228/01 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ψηφιακές δεξιότητες στον τομέα της υγείας — για μια φιλική προς τον πολίτη ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη στην Ευρώπη σε περιόδους δημογραφικών αλλαγών» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2019/C 240/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Οικονομικός, τεχνολογικός και κοινωνικός μετασχηματισμός των προηγμένων υπηρεσιών υγείας 

προς τους ηλικιωμένους»  (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2019/C 240/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Κατεργασία του αμιάντου στα έργα ενεργειακής ανακαίνισης»  (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2019/C 240/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η 

συμβολή των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας σε μια πιο συνεκτική και πιο δημοκρατική 

Ευρώπη»   (διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της Ρουμανικής Προεδρίας του 

Συμβουλίου) 

 

• 2019/C 240/09 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

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

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Βιώσιμη βιοοικονομία για 

την Ευρώπη: ενίσχυση της σύνδεσης οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος»[COM(2018) 673 

final] 

 

• 2019/C 241/04 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 

http://www.beauty-istanbul.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.228.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2019:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0010.01.ELL&toc=OJ:C:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0015.01.ELL&toc=OJ:C:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0020.01.ELL&toc=OJ:C:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.240.01.0037.01.ELL&toc=OJ:C:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.241.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2019:241:TOC
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χημικών προϊόντων (REACH) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 άρθρο 

64 παράγραφος 9]  ( 1 ) 

 

• 2019/C 241/05  Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις 

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

στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (REACH) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006]  ( 1 ) 

 

• 2019/C 241/06 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 ) 

 

• 2019/C 241/07 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.:670] 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1125 της Επιτροπής, L177 της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την 

έγκριση του χηλικού συμπλόκου ψευδαργύρου-θειικής μεθειονίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για 

όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1176 της Επιτροπής, L185 της 10ης Ιουλίου 2019, για την τροποποίηση των 

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

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες μεθυλεστέρας του 2,5-

διχλωροβενζοϊκού οξέος, mandipropamid (μανδιπροπαμίδη) και profoxydim (προφοξυδίμη) μέσα ή 

πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.241.01.0005.01.ELL&toc=OJ:C:2019:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.241.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2019:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.241.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2019:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.177.01.0077.01.ELL&toc=OJ:L:2019:177:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.185.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:185:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1177 της Επιτροπής, L185 της 10ης Ιουλίου 2019, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις εισαγωγές ζελατίνης, γευσιογόνων 

σπλάχνων και τετηγμένων λιπών ( 1 ) 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1188 της Επιτροπής, L187 της 14ης Μαρτίου 2019, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου με τον καθορισμό κατηγοριών επιδόσεων όσον αφορά την αντοχή στο φορτίο ανέμου για 

εξωτερικές περσίδες και τέντες ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1249 της Επιτροπής, L195 της 22ας Ιουλίου 2019, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος I 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 ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:671] 

 

• Απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, L196 της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με 

τους εσωτερικούς κανόνες που αφορούν περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των 

δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 

λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:672] 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/1161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L188 της 20ής Ιουνίου 

2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και 

ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ( 1 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:673] 

 

• COM/2019/339 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2018 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.185.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2019:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.187.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2019:187:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.195.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2019:195:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.196.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2019:196:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0116.01.ELL&toc=OJ:L:2019:188:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.188.01.0116.01.ELL&toc=OJ:L:2019:188:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0339&qid=1564046305146&rid=7
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• COM/2019/330 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για 

καινοτομία της Ευρώπης 

 

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

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

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:674] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 349130-2019 Βουλγαρία-Sliven: Καυσόξυλα BG 25/07/2019 27/08/2019 

2 341928-2019 
Βουλγαρία-Σόφια: Μη αλκοολούχα 

ποτά 
BG 22/07/2019 26/08/2019 

3 336956-2019 Ελλάδα-Χολαργός: Ειδικά σκάφη GR 18/07/2019 16/09/2019 

4 334660-2019 
Ελλάδα-Βέροια: Αγωγοί 

αποχέτευσης 
GR 17/07/2019 30/08/2019 

5 326367-2019 
Ελλάδα-Κομοτηνή: Προϊόντα 

άρτου 
GR 12/07/2019 12/08/2019 

6 323719-2019 
Ελλάδα-Αθήνα: Προϊόντα 

καθαρισμού 
GR 11/07/2019 30/08/2019 

7 320347-2019 
Ελλάδα-Αθήνα: Καλώδια υψηλής 

τάσης 
GR 09/07/2019 02/09/2019 

8 349129-2019 
Ρουμανία-Βουκουρέστι: 

Απολυμαντικά 
RO 25/07/2019 27/08/2019 

9 346980-2019 
Ρουμανία-Cluj-Napoca: 

Απολυμαντικά 
RO 24/07/2019 26/08/2019 

10 344242-2019 Ρουμανία-Βουκουρέστι: Γάλα UHT RO 23/07/2019 26/08/2019 

11 344160-2019 Ρουμανία-Βουκουρέστι: Κρέας RO 23/07/2019 27/08/2019 

12 344141-2019 
Ρουμανία-Focșani: Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 
RO 23/07/2019 26/08/2019 

 

 

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

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

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1564046305146&uri=CELEX:52019PC0330
mailto:svaina@sbtke.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349130-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341928-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336956-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334660-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326367-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323719-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320347-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349129-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346980-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344242-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344160-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344141-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:675] 

 

1. Ιάπωνας εισαγωγέας με εστίαση κυρίως σε γεωργικά και βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία 

αναζητά νέους προμηθευτές. Οι κύριοι πελάτες της εταιρείας είναι οι δήμοι, οι χονδρέμποροι και τα on 

line καταστήματα. Η εταιρεία αναζητά εταιρεία της ΕΕ που θα μπορούσε να προμηθεύσει γεωργικά 

μηχανήματα και εργαλεία όπως: 

             - electric/gasoline chainsaw (αλυσοπρίονο ηλεκτρικό / βενζίνης), 

             - electric/gasoline brush cutter (ηλεκτροκίνητη / βενζινοκίνητη φρέζα), 

             - electric/gasoline blower (ηλεκτρικό ανεμιστήρα βενζίνης), 

             - safety harness for agricultural and forestry field works (ιμάντα ασφαλείας για γεωργικά και 

δασικά έργα). 

 

Η εταιρεία αναζητά συνεργασία διανομής συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικότητας για την αγορά 

της Ιαπωνίας (η εταιρεία της ΕΕ δεν πρέπει να εξάγει ήδη τέτοια προϊόντα στην Ιαπωνία). 

 

2. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRRO20190624001) – Ρουμανική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην 

παρασκευή χειροποίητων καλλυντικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας ενεργά, φυσικά συστατικά, 

ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους ικανούς να προμηθεύσουν ένα 

ευρύ φάσμα βασικών και φυτικών ελαίων για καλλυντική χρήση. Η συνεργασία με τους εταίρους θα 

βασίζεται σε συμφωνίες παρασκευής. 

 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ (BRPL20190510002) – Πολωνική εταιρεία η οποία είναι 

αναγνωρισμένος παραγωγός χάρτινων συσκευασιών και ειδικών κουτιών, σχεδιασμένων για την 

αποθήκευση εγγράφων, αναζητά υψηλή ποιότητα χαρτονιού. Η προτεινόμενη μορφή συνεργασίας 

είναι οι συμφωνίες κατασκευής ή προμήθειας, ωστόσο προτιμάται η συμφωνία κατασκευής. 

 

4. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΩΡΑ (BRSE20190709001) – Σουηδική εταιρεία που προσφέρει τις 

υπηρεσίες της ως χονδρέμπορος και εμπορικός διαμεσολαβητής σε κατασκευαστές βιώσιμων, 

βιολογικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων που αφορούν Εταιρικά Δώρα και Δώρα 

προώθησης επιθυμεί να εισέλθει στη σουηδική αγορά. Η εταιρεία προσφέρει συμφωνίες διανομής και 

εμπορικής αντιπροσωπείας για να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των "πράσινων" προϊόντων της. 

 

5. ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (BRLT20190626001) – Λιθουανική εταιρεία 

χονδρικής πώλησης η οποία ειδικεύεται στις πωλήσεις επαγγελματικών προϊόντων περιποίησης 

μαλλιών, καλλυντικών, περιποίησης δέρματος, αρωμάτων, καλλυντικών προϊόντων, καταναλωτικών 

αγαθών ταχείας κυκλοφορίας, αναζητά νέους προμηθευτές (κατασκευαστές, διανομείς, εμπόρους 

λιανικής πώλησης, πράκτορες) στον ίδιο επιχειρηματικό τομέα. Η εταιρεία προσφέρεται να εργαστεί 

βάσει συμφωνίας παροχής υπηρεσιών διανομής. 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6e4afbeb-0487-4f86-8b64-92ce1d55c209
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03e1a5ac-2068-4fe9-a846-64a794832d78
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c24c59b3-4106-4587-8f38-3fce2eb705ec
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bca27dd7-88f4-4da1-9974-1098b6177f6d
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6. ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ (BRDE20190625001) – Γερμανός 

κοσμηματοπώλης και σχεδιαστής εσωτερικών χώρων επιθυμεί να συνάψει συμφωνία προμηθευτή με 

έναν παραγωγό ή διανομέα για τη διαφοροποίηση και συμπλήρωση του φάσματος της χειροποίητης 

συλλογής κοσμημάτων. Το θεμελιώδες στοιχείο όλων των προϊόντων είναι η τέχνη πλεξίματος. Νέοι 

προμηθευτές που παραδίδουν στολίδια και κομμάτια για το σχεδιασμό και την παραγωγή κοσμημάτων 

είναι στα πλαίσια της αναζήτησης του ενδιαφερόμενου. Είναι βασικό να γίνονται οι παραγγελίες σε 

χαμηλό αριθμό ανά είδος. 

 

7. Ζήτηση ρετσίνας από γερμανική εταιρεία "DELIKATESSA" 

 

Εταιρία: DELIKATESSA GmbH  

Χώρα: Γερμανία 

 

Γερμανική εταιρεία "DELIKATESSA GmbH", η οποία διακινεί μεσογειακά προϊόντα διατροφής, 

ενδιαφέρεται για εισαγωγή οίνου τύπου ρετσίνα από την Ελλάδα. 

 

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

εξής στοιχεία επαφής: 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +49 6221 3356020 

Email: Miriam.mousavi@delikatessa.de 

Website: www.delikatessa.de 

 

 

8. Ενδιαφέρον για εισαγωγή φυσικών προϊόντων στοματικής υγιεινής 

 

Εταιρία: Pharma Bio Univers  

Χώρα: Γαλλία 

 

Η εταιρεία ενδιαφέρεται να εισάγει φυσικά προϊόντα στοματικής υγιεινής. 

 

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

εξής στοιχεία επαφής: 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +33 6 60 76 58 74 

Email: contact@pharmabiounivers.fr 

Website: https://www.pharmabiounivers.fr/ 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bbc9f9bd-62bd-41a6-a5de-1d17aa487d01
http://agora.mfa.gr/applications/company/5908
mailto:Miriam.mousavi@delikatessa.de
http://www.delikatessa.de/
http://agora.mfa.gr/applications/company/5909
mailto:contact@pharmabiounivers.fr
https://www.pharmabiounivers.fr/
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9.  Δομικά Υλικά, Είδη Υγιεινής 

 

Εταιρία: ALRFAGA CO  

Χώρα: Τυνησία 

 

Επικεφαλής της λιβυκής εταιρείας εξέφρασε ενδιαφέρον για τον ελληνικό κλάδο δομικών υλικών 

κυρίως μονωτικών υλικών και ειδών υγιεινής με σκοπό εισαγωγές άμεσα ή μελλοντικά. 

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

εξής στοιχεία επαφής: 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: 0021821 7255859 

Email: info@alrfaga.ly 

Website: www.alrfaga.ly 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

 

http://agora.mfa.gr/applications/company/5906
mailto:info@alrfaga.ly
http://www.alrfaga.ly/
mailto:sbtke@otenet.gr

