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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:639]  

• ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ: Αίγυπτο,  Νότιο Αφρική,  Αζερμπαϊτζάν,   Ιράν,   Κίνα,  

Αυστραλία 

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της 

διαρκούς ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας, διοργανώνουν «Θεματική Ημέρα 

Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα», εστιασμένη στην 

ενίσχυση της εξωστρέφειας αυτών των σημαντικών προϊόντων για την ελληνική οικονομία.  

Η «Θεματική Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών» θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 12 Ιουλίου 

2018, στις 11:00 π.μ., στο κτίριο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, όπου οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα 

ενημερωθούν για τις αγορές φαρμάκων και καλλυντικών στις αγορές Αιγύπτου, Αζερμπαϊτζάν, 

Νοτίου Αφρικής, Κίνας, Ιράν και Αυστραλίας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

 

• Το Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε», Ιούνιος 2018 

1. Θεματική Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για τα φαρμακευτικά και 

καλλυντικά προϊόντα (12 Ιουλίου 2018, κτίριο ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7). 

2. Οργάνωση αποστολής στην Ιαπωνία με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις νανοτεχνολογίας 

3. Απαγόρευση εισαγωγής 1.339 δασμολογικών κωδικών στο Ιράν 

4. Φορολογικό νομοσχέδιο Ουγγαρίας για το 2019 

5. Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο 

6. Πρόσκληση εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο ανάπτυξης 

σιδηροδρομικού δικτύου στη Ταϊλάνδη 

7. Παρουσίαση επερχόμενων διεθνών δημόσιων διαγωνισμών για έργα υποδομής στη 

Γεωργία 

8. Εκδήλωση προώθησης ελληνικού οίνου στην Αλβανία «GR-EAT WINES: A 

Greek Symposium Wine Tasting», Τίρανα 19-20.06.2018 

9. Εκδήλωση – αφιέρωμα στην Ελλάδα από την κρατική τηλεόραση της Ρουμανίας 

TVR  

10. Η αγορά ακινήτων στην Ισπανία 

11. Το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Βοσνία Ερζεγοβίνη 

 

http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/ebea_2018_imerida.pdf
https://agora.mfa.gr/images/Anartiseis/%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%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F_%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:640] 

 

Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών (Free Trade Agreements)- Ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 

H  Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-Trade),  απέστειλε  Ερωτηματολογίο για 

τους Κανόνες Καταγωγής (Rules of Origin), καθώς και οδηγίες για τη δοκιμαστική λειτουργία διαδικτυακού 

εργαλείου (online tool) που προετοίμασε, με σκοπό να προωθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή των 

Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ - Free Trade Agreements–FTAs), που συνάπτει η ΕΕ ώστε να 

διευκολύνει τους οικονομικούς φορείς των κ-μ, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, να επωφεληθούν από αυτές, εφόσον θεωρεί 

ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στη χρήση των δασμολογικών αυτών προτιμήσεων.  

Με το διαδικτυακό εργαλείο που έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε εξαγωγέας 

καταχωρώντας ορισμένα στοιχεία για το εξαγόμενο εμπόρευμα θα μπορεί να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιείται ο σχετικός κανόνας καταγωγής, οπότε το εμπόρευμα αυτό θα έχει αποκτήσει την κοινοτική 

καταγωγή και θα μπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση της εφαρμοζόμενης Προτιμησιακής Συμφωνίας.   

Η ΕΕ είναι από τους πιο σημαντικούς διαπραγματευτές ΣΕΣ δεδομένου ότι, τόσο η ίδια όσο και οι χώρες-

εταίροι της (partner countries), τις χρησιμοποιούν σε μεγάλη έκταση προκειμένου να επιτύχουν δασμολογικές 

μειώσεις στα προϊόντα τους, τόσο από την πλευρά του εξαγωγέα όσο και από εκείνη του εισαγωγέα. 

Προκειμένου να απευθυνθεί στους εξαγωγείς (σε στελέχη των εταιρειών που πραγματικά ασχολούνται με τις 

εξαγωγικές συναλλαγές), στις ναυτιλιακές εταιρείες που χειρίζονται έγγραφα & διαδικασίες εισαγωγής σε 

τρίτες χώρες και σε οικονομικούς φορείς της ΕΕ με συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες με τις οποίες 

έχουν ΣΕΣ, προσκαλεί τα κ-μ να προωθήσουν όσο το δυνατόν ευρύτερα το σύνδεσμο σε αυτό το 

ερωτηματολόγιο, καθώς και το διαδικτυακό εργαλείο στα μέλη τους ώστε να λάβουν λεπτομερέστερη 

πληροφόρηση σχετικά με τους Κανόνες Καταγωγής. 

Για περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τα παραπάνω, μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της Βάσης 

Δεδομένων για την Πρόσβαση στην Αγορά (Market Access Database): 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm. Ο σύνδεσμος θα παραμείνει διαθέσιμος στο κοινό έως τις 31 

Ιουλίου 2018. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι μεμονωμένοι φορείς θα μπορούν να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο και να σχολιάσουν εάν και σε ποιο βαθμό το διαδικτυακό εργαλείο είναι χρήσιμο για την 

κατανόηση των εφαρμοστέων κανόνων καταγωγής ούτως ώστε αυτό να βελτιωθεί.  

Προς το παρόν το διαδικτυακό αυτό εργαλείο υπάρχει μόνο στην αγγλική γλώσσα αλλά εάν τελικά υλοποιηθεί 

θα μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες.      

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:641]  

• Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου 8-14 Ιουνίου 2018 

• Έκθεση 2017 

1. Οικονομία Αιγύπτου 

2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου 

         - Διμερές Εμπόριο 

                 - Εμπόριο αγαθών 

                 - Εμπόριο υπηρεσιών 

          - Άμεσες επενδύσεις 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/Rules_of_origin_questionnaire_and_test_tool-cover-_letter.pdf
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62649
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%202017%20eg.pdf
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                 - Επενδύσεις της Ελλάδας στην Αίγυπτο 

                 - Επενδύσεις της Αιγύπτου στην Ελλάδα 

          - Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Αιγύπτου 

          - Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2017 

          - Συμπεράσματα - προτάσεις 

                 - Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

                 - Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

                 - Προοπτικές αξιοποίησης ελληνικής επενδυτικής παρουσίας στην Αίγυπτο 

                 - Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

                 - Προτάσεις ενίσχυσης διμερούς θεσμικού πλαισίου 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:642]  

• Οικονομικό προφίλ Αυστρίας 2017 

- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Τα 5 Κυριότερα Εξαγόμενα από την Ελλάδα προϊόντα (CN4) 

 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:643]  

• Οικονομικό προφίλ Βραζιλίας 2017 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:644]  

• Οικονομικό προφίλ Γαλλίας 2017 

                                                           - Οι 5 Κυριότερες κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα  

• Γαλλική Αγορά Κοτόπουλου 

1. Η Γαλλική Αγορά Πουλερικών 

                    - Εγχώρια Παραγωγή 

                    - Εξαγωγές 

                    - Κατανάλωση 

2. Εισαγωγές – Ανταγωνισμός 

3. Συμπεράσματα 

• Σχέδιο Νόμου για την Ανάπτυξη και τον Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων στη Γαλλία (Loi 

PACTE) 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:645]  

• Συναντήσεις με επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στη Νυρεμβέργη 

• Χρήσιμες διευθύνσεις στον κατασκευαστικό κλάδο της Γερμανίας 

• Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης Stone+tec 

• Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Βαυαρίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 

 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62861
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/62767
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_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_2017_AGORA%20fr.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%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%20fr.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/62852
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/62852
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62774
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/62745
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62773
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62565
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ΙΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:646] 

• Η Αγορά καλλυντικών στην Ινδία 

1. Εισαγωγή 

2. Ινδία – Συνοπτική Παρουσίαση 

3. Στατιστικά Στοιχεία 

4. Κατανάλωση και Εταιρείες Καλλυντικών στην Ινδική Αγορά 

5. Η Αγορά Καλλυντικών – Δίκτυα Διανομής 

6. Νομικό Πλαίσιο 

 

• 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 

              - Συμπεράσματα 

 

ΙΡΑΚ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:647] 

• Οικονομικό προφίλ Ιράκ 2017 

- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα  

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:648] 

• Brexit και ευρωπαϊκές εταιρείες 

• Ο τομέας της βιομηχανίας ανάμεσα στις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης της Ισπανίας 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:649] 

• Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο, Μάιος 2018 

1. Σύντομη αναφορά σε ειδήσεις και πληροφορίες για την οικονομία και τις 

επιχειρήσεις 

2. Οικονομία-Οικονομική πολιτική 

3. Κλάδοι-Επιχειρήσεις 

4. Διμερή – Παρουσία ελληνικών εταιρειών 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:650] 

• Έκθεση 2017 

1. Γενικά στοιχεία για τον Καναδά 

https://agora.mfa.gr/infofiles/2018%20%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%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/2018,%20%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%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/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62751
https://agora.mfa.gr/infofiles/BREXIT%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3,%2025062018%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%91%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%9D%CE%95%CE%91%CE%A3%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3,%2026062018docx%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/index.php?option=com_agora&view=search&Itemid=944&list_limit=10&countries%5B%5D=108&search_text=%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF+%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD+2018&search_type=0&date_from=&date_to=
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%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%20%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%202017%20ca.pdf
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2. Οικονομία Καναδά 

3. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Καναδά 

                 - Διμερές εμπόριο 

                      - Εμπόριο αγαθών 

          - Άμεσες επενδύσεις 

                 - Επενδύσεις της Ελλάδας στον Καναδά 

                 - Επενδύσεις του Καναδά στην Ελλάδα 

                 - Θεσμικό επενδυτικό πλαίσιο 

          - Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2017 

          - Συμπεράσματα - προτάσεις 

                 - Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

                 - Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

• Η Καναδική Αγορά Προϊόντων σε Αριθμούς 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:651] 

• Οικονομικό προφίλ Κροατίας 2017 

- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα  

 

ΛΙΒΑΝΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:652] 

• Ετήσια Έκθεση 2017 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά Λιβάνου 

2. Οικονομία Λιβάνου 2017 

3. Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας – Λιβάνου 2017 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:653] 

• Οικονομικό προφίλ Πολωνίας 2017 

- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας – Πολωνίας 

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα  

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:654] 

•  Οικονομικό προφίλ Ρουμανίας 2017 

- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα  

• Οδηγός Επιχειρείν 

1. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 

2. Στρατηγική εισόδου στην Αγορά 

3. Ίδρυση Εταιρείας 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62509
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/62848
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62575
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/62660
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62826
https://agora.mfa.gr/infofiles/Doing%20Business%202017-2018%202%20ro.pdf
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4. Φορολογία 

5. Προστασία Βιομηχανικής-Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

6. Επενδύσεις 

7. Κανόνες Εμπορίου και Πρότυπα 

8. Διμερείς συμφωνίες Ελλάδας – Ρουμανίας 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:655] 

• Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2018 

- Στατιστικά στοιχεία βιομηχανικής παραγωγής Σερβίας (Μάρτιος 2018) 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:656] 

• Οικονομικό προφίλ Σουηδίας 2017 

- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα 

 

ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΜΑΝ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:657] 

• Οικονομικό προφίλ Σουλτανάτου του Ομάν 2017 

- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας – Χώρας 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:658] 

• Ενημερωτικό Δελτίο – Α’ Δεκαπενθήμερο Ιουνίου 2018 

- Νέες δυσμενείς αξιολογήσεις από τον οίκο Moody’s 

• Οικονομικό προφίλ Τουρκίας 2017 

- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας – Τουρκίας 

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα 

• Τουρκική Αγορά Κοσμήματος 

• Νέα Τουρκική επένδυση στην Ελλάδα  

 

ΤΣΕΧΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:659] 

• Οικονομικό προφίλ Τσεχίας 2017 

- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας – Τουρκίας 

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα 

 

ΥΕΜΕΝΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:660] 

• Οικονομικό προφίλ Υεμένης 2017 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62466
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62819
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62846
http://www.ebeth.gr/userdata/modules/Pages/3/1/31093/%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%91-%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%91%27%20%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A3%202018.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%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82%202017%20tr.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62380
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62382
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62843
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62847
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- Γενικά Στοιχεία 2017 

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα 

 

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. 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  

 

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) 

 

mailto:sbtke@otenet.gr
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4546-athens-ipforbusiness
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4546-athens-ipforbusiness
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2. 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. 

 

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 

 

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

ΓΚΠΔ* 

 

Με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε  σε 

εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

Άρθρο της Ελένης Μαρτσούκου, τακτικού Μέλους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα,  

 

• ΜΙΚΡΈΣ & Μεσαίες Επιχειρήσεις: 12 Πρακτικά Βήματα Συμμόρφωσης προς τον GDP  

(μέρος Α`): 

 

• ΜΙΚΡΈΣ & Μεσαίες Επιχειρήσεις: 12 Πρακτικά Βήματα Συμμόρφωσης προς τον GDP  

(μέρος Β`): 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) 

• Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων εισάγει για πρώτη φορά αναλυτικές διατάξεις 

για τον ρόλο, τις παρεχόμενες εγγυήσεις και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, ο 

οποίος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του νέου νομικού πλαισίου (DPO). 

 

•  Διευκρινίσεις σχετικά με την πιστοποίηση πράξεων επεξεργασίας δεδομένων και την πιστοποίηση 

επαγγελματικών προσόντων Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων (DPOs). 

 

 

• Aνακοίνωση για το ζήτημα της αρμοδιότητας της Αρχής, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων, να επιλαμβάνεται επί ερωτημάτων και αιτήσεων υπευθύνων επεξεργασίας, 

των υποκειμένων των δεδομένων ή/και τρίτων σχετικά με ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων.  

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ 

 

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   

 

 

 

 

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
mailto:svaina@sbtke.gr
http://www.epixeiro.gr/article/88409
http://www.epixeiro.gr/article/88415
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211475&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=240,155,62,66,37,58,8,249
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=43,34,203,97,127,50,28,126
mailto:sbtke@otenet.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:662] 

 

 

1. «"ERA-NETS 2018" - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που 

συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-

NETS 

 

 

 

2. «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  

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

ιστοσελίδες οι οποίες αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

3. «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 

 

 

 

4. «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 

http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=1402
http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=1402
http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=1402
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3884
http://www.aedep.gr/
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/
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5. «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 τις 

ιστοσελίδες οι οποίες αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

6. «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 τις 

ιστοσελίδες οι οποίες αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

 

7. «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 τις 

ιστοσελίδες οι οποίες 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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8. «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. 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, Μπουρουντί, Ρουάντα, 

Ουγκάντα, Νότιο Σουδάν). Για τις Ελληνικές επιχειρήσεις ανοίγονται πραγματικά απεριόριστες δυνατότητες 

και προοπτικές. 

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

 

 

2. 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) 

 

 

3.  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://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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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) 

 

 

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.  

· Μη Μέλη ΣΕΒ και ΕΒΕΑ: 500€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το 

ποσό είναι 250€.   

  

 

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
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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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). 

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:664] 

 

• 2018/C 196/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ερωτήσεις και απαντήσεις όσον αφορά την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την πληροφόρηση των καταναλωτών για τα τρόφιμα 

 

• 2018/C 199/08  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών 

για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας από 

τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020 [Εκτελεστική απόφαση C(2018) 

1615 της Επιτροπής] 

 

• 2018/C 204/01 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την 

πολιτική συνοχής και τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) 

(2015/2278(INI)) 

 

• 2018/C 204/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την 

πολιτική συνοχής και τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) 

(2015/2278(INI)) 

 

mailto:vmakrigianni@sev.org.gr
mailto:excom@acci.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2018:196:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.199.01.0017.01.ELL&toc=OJ:C:2018:199:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2018:204:TOC
Ψήφισμα%20του%20Ευρωπαϊκού%20Κοινοβουλίου%20της%2013ης%20Σεπτεμβρίου%202016%20σχετικά%20με%20την%20ευρωπαϊκή%20εδαφική%20συνεργασία%20—%20βέλτιστες%20πρακτικές%20και%20καινοτόμα%20μέτρα%20(2015/2280(INI))
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• 2018/C 204/04 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα «Προς 

τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας» (2015/2322(INI)) 

 

• 2018/C 204/06 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την 

εφαρμογή του θεματικού στόχου «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων» — άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων 

(2015/2282(INI)) 

 

• 2018/C 204/20 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με το 

πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (2015/2320(INI)) 

 

• 2018/C 213/02 Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Υποδομές μεταφοράς ενέργειας και νομοθεσία της ΕΕ 

για το φυσικό περιβάλλον» 

 

• 2018/C 224/20  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με νέες 

ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών 

επιχειρηματικών μοντέλων (2015/2349(INI)) 

 

• 2018/C 225/04  Ειδική έκθεση αριθ. 19/2018 — «Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής 

ταχύτητας: προς το παρόν, τίποτε άλλο από ένα αναποτελεσματικό συνονθύλευμα» 

 

• 2018/C 225/07 Ανακοίνωση για την τροποποίηση της ανακοίνωσης για την έναρξη έρευνας 

διασφάλισης σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων χάλυβα 

 

• 2018/C 227/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ) στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών 

της ΕΕ» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:665] 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/831 της Επιτροπής, L140 της 5ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε 

επαφή με τρόφιμαΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ  (1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L156 της 30ής 

Μαΐου 2018, σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0023.01.ELL&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0049.01.ELL&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.204.01.0165.01.ELL&toc=OJ:C:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.213.01.0062.01.ELL&toc=OJ:C:2018:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.224.01.0127.01.ELL&toc=OJ:C:2018:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.225.01.0050.01.ELL&toc=OJ:C:2018:225:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.225.01.0054.01.ELL&toc=OJ:C:2018:225:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.227.01.0027.01.ELL&toc=OJ:C:2018:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0035.01.ELL&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:156:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   17 
 

από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 525/2013 και της 

απόφασης (EE) αριθ. 529/2013/ΕΕ  (1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L156 της 30ής 

Μαΐου 2018, σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 

κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την 

τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013  (1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/895 της Επιτροπής, L160 της 22ας Ιουνίου 2018, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει 

να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων  (1 ) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:666] 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L150 της 30ής Μαΐου 

2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 

2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού  (1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L150 της 30ής Μαΐου 

2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων  (1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L150 της 30ής Μαΐου 

2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα  (1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L150 της 30ής Μαΐου 

2018, για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας  

(1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L156 της 30ής Μαΐου 

2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση  (1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2018:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2018:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.160.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:160:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0093.01.ELL&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0093.01.ELL&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0100.01.ELL&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0100.01.ELL&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.ELL&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.ELL&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0141.01.ELL&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0141.01.ELL&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ELL&toc=OJ:L:2018:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ELL&toc=OJ:L:2018:156:TOC
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:667] 

 

• COM/2018/492  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

 

• COM/2018/493 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρακολούθηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» το 2017 

 

• COM/2018/483 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τους περιορισμούς στις πληρωμές με μετρητά 

 

• COM/2018/443 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα 

της φορολογίας 

 

• COM/2018/434 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 

 

• COM/2018/435  Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 

Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

 

• COM/2018/449  Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών 

μελών να υπογράψουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο για την 

τροποποίηση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με 

την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (ETS αριθ. 108) 

 

• COM/2018/451 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών 

μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο για την 

τροποποίηση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με 

την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (ETS αριθ. 108) 

 

• COM/2018/388  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ COSME Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 

(2014-2020) Έκθεση παρακολούθησης 2015 Monitoring Report 2015 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0492&qid=1530691521230&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0493&qid=1530691521230&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0483&qid=1530691521230&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0443&qid=1530691521230&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0434&qid=1530691521230&rid=59
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0435&qid=1530691521230&rid=61
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0449&qid=1530691521230&rid=71
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0451&qid=1530691521230&rid=72
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0388&qid=1530691521230&rid=75
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• COM/2018/237 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Τεχνητή νοημοσύνη για την 

Ευρώπη 

 

• COM/2018/385  Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) 

και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 

 

• COM/2018/279 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εµπορευµατικές µεταφορές 

 

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 276003-2018 
Βουλγαρία-Varna: Ελαστικά 

ελαφράς και βαρέας χρήσεως 
BG 27/06/2018 30/07/2018 

2 276619-2018 
Βουλγαρία-Σόφια: Πίνακες 

διακοπτών 
BG 28/06/2018 31/07/2018 

3 283595-2018 
Βουλγαρία-Σόφια: Μέρη 

πυροβόλων όπλων και πυρομαχικά 
BG 30/06/2018 03/08/2018 

4 278961-2018 
Κύπρος-Λευκωσία: Προϊόντα 

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

5 275372-2018 
Κύπρος-Λευκωσία: Στηθαία 

πρόσκρουσης 
CY 27/06/2018 03/08/2018 

6 280837-2018 Ελλάδα-Αθήνα: Μεταλλικό νερό GR 29/06/2018 01/08/2018 

7 278042-2018 
Ελλάδα-Διδυμότειχο: 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 
GR 28/06/2018 30/07/2018 

8 276126-2018 
Ελλάδα-Αθήνα: Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά μέσα 
GR 27/06/2018 31/07/2018 

9 269589-2018 Ελλάδα-Χαλκίδα: Σκυρόδεμα GR 22/06/2018 27/07/2018 

10 284689-2018 
Ρουμανία-Βουκουρέστι: 

Συγκολλητικά μέσα 
RO 03/07/2018 07/08/2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0237R(01)&qid=1530691521230&rid=89
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0385R(01)&qid=1530691521230&rid=98
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0279R(01)&qid=1530691521230&rid=102
mailto:svaina@sbtke.gr
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276003-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276619-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283595-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278961-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275372-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280837-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278042-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276126-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269589-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284689-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
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11 281760-2018 Ρουμανία-Timișoara: Αντλίες RO 30/06/2018 06/08/2018 

12 281645-2018 
Ρουμανία-Βουκουρέστι: 

Θρυμματισμένοι λίθοι 
RO 30/06/2018 31/07/2018 

13 279060-2018 

Ρουμανία-Craiova: Αμμοχάλικο, 

άμμος, λιθοτρίμματα και αδρανή 

υλικά 

RO 29/06/2018 30/07/2018 

 

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. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ (BRUK20180615001) – Βρετανική εταιρεία που ειδικεύεται στο 

σχεδιασμό μπάρμπεκιου από τούβλα, τα οποία πωλεί μέσω διαδικτυακών πλατφορμών αναζητά 

συνεργάτη για να παράγει μια σειρά από μπάρμπεκιου σύμφωνα με το σχεδιασμό, τις προδιαγραφές 

υλικών και τις διαστάσεις που επιθυμεί η εταιρεία. Οι δυνητικοί συνεργάτες πρέπει να είναι σε θέση να 

τα κατασκευάσουν σύμφωνα με το πρότυπο EN 1860-2013: 1 και να προμηθεύον μέχρι και 800 

μονάδες ετησίως. 

 

2. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (BRFR20180516001) – Γαλλική εταιρεία αναζητά 

προμηθευτές παντοφλών χαμηλού κόστους, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνία κατασκευής, με την 

προϋπόθεση η εταιρεία να μπορεί να προμηθεύει μεγάλες ποσότητες. 

 

3. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRDE20180605001) – Γερμανική εταιρεία επεξεργασίας τροφίμων αναζητά 

παρασκευαστές ή προμηθευτές κρέατος, τυριού, λουκάνικου, ζαμπόν και ζυμαρικών από την Ευρώπη 

για μακροχρόνια συμφωνία διανομής. Η εταιρεία αναζητά προϊόντα τα οποία συνήθως απορρίπτονται 

ή καταστρέφονται από εταιρείες παραγωγής τροφίμων (π.χ. τεμάχια ή προϊόντα λίγο πριν την 

ημερομηνία λήξης τους) ώστε να τα επεξεργαστεί και να τα πωλήσει σε μικρές συσκευασίες στο 

λιανικό εμπόριο. Η εταιρεία συμμετείχε σε αρκετά γερμανικά χρηματοδοτούμενα έργα για την 

αποδοτικότητα των πόρων στην παραγωγή τροφίμων. 

 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (BRUK20180612001) – Καλά 

εδραιωμένη Βρετανική εταιρεία φωτισμού αναζητά έναν κατασκευαστή μιας συγκεκριμένης στήλης 

φωτισμού, κατασκευασμένη από ήπιο γαλβανισμένο χάλυβα κωνικού σχήματος. Η εταιρεία έχει 

απαιτήσεις για παγκόσμιες παραγγελίες και αναζητά συνεργάτη ο οποίος είναι σε θέση να προμηθεύει 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281760-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281645-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279060-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0a36eea-00a3-4f57-a4fc-5d529d015897
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f0949465-ed54-4b2a-ac8a-7a5942ea9a4c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a2b699d-3574-4bf2-af1f-882cfa3bfe93
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/350ae44b-c1bb-490d-a622-80e9ea7376c5
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ποιοτικά προϊόντα με τη διαπίστευση BS EN ISO 9001: 2015, ώστε να συνάψει συμφωνία 

κατασκευής. 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΝΤΩΝ (BRUK20180601001) – Νεοσύστατη εταιρεία κατασκευής δερμάτινων 

τσαντών υψηλής ποιότητας έχει αναπτύξει μια σειρά από 12 διαφορετικές μορφές τσαντών που 

μπορούν να προσαρμοστούν σε μεγάλο βαθμό. Η εταιρεία αναζητά έναν έμπειρο αλλοδαπό 

κατασκευαστή, ώστε να συνάψει μαζί του μακροπρόθεσμες συμφωνίες κατασκευής για την παραγωγή 

της τρέχουσας σειράς των προϊόντων τους. 

 

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (BRBE20180614001) – Βέλγικη εταιρεία παρασκευής τροφίμων 

αναζητά εταίρο μεταφορών για να εξάγει τακτικά κατεψυγμένα προϊόντα στη Νιγηρία. Η εταιρεία 

αναζητά εταιρία μεταφορών για εμπορική συνεργασία (υπεργολαβία ή συμφωνία παροχής υπηρεσιών). 

 

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (BRBE20180614001) – Ρουμανική 

εταιρεία, εγκατεστημένη στην Τρανσυλβανία, κατασκευάζει συσκευασίες τροφίμων (προσαρμοσμένες, 

θερμοδιαμορφωμένες συσκευασίες τροφίμων, κύπελλα και καλύμματα από αλουμίνιο κ.λπ.) και 

αναζητά προμηθευτές πρώτων υλών (κοκκώδη πολυστυρένιο, τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο και φύλλα 

αλουμινίου) ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες παροχής υπηρεσιών. 

 

8. Πώματα, Καπάκια για φιάλες 

 

Εταιρία: Gecotrap 

 

Η εταιρεία Gecotrap απέστειλε αίτημα στο Γραφείο ΟΕΥ Τύνηδας για με στοιχεία παραγωγών- 

προμηθευτών για πώματα - καπάκια φιαλών. Δασμολογική Κλάση 39235090016 

 

Χώρα: ΤΥΝΗΣΙΑ 

Τηλέφωνο: 00 216 29 33 46 14 

e-mail: ahmedbenyaghlane@gmail.com  

Website: www.gecotrap.com.tn 

 

 

9. Προσφορά βιομηχανικού εξοπλισμού 

 

Εταιρία: Ιδιώτης - Zsolt Ternyák 

Τερματισμός λειτουργίας εταιρείας - πώληση βιομηχανικού εξοπλισμού κατασκευής κοσμημάτων 

 

Χώρα: ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Τηλέφωνο: +33 1 44 04 27 65 

e-mail: arle.ternyakzsolt@gmail.com 

Website:http://mykalios.com/ 

 

 

10. Ενδιαφέρον για εισαγωγή έγχρωμων χάρτινων φακέλων 

 

Εταιρία: NORDPRINT 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d310991-29a9-440f-92c9-93b099eed2cd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9642885-01f9-4c57-ac07-c100574601c0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50a4090a-4222-40f5-8529-a803de42cdf3
mailto:ahmedbenyaghlane@gmail.com
http://www.gecotrap.com.tn/
mailto:arle.ternyakzsolt@gmail.com
http://mykalios.com/
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Η εταιρεία ενδιαφέρεται για την εύρεση προμηθευτών έγχρωμων χάρτινων φακέλων. 

 

Διεύθυνση: 41 rue de la Croix Harcelaines 

Πόλη/Τ.Κ: Maisnières / 80220 

Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ 

Τηλέφωνο: +33 3 22 60 20 32 

e-mail: contact@nordprint.fr 

Website: http://www.nordprint.fr/ 

 

 

11. Ενδιαφέρον εισαγωγής ελληνικού κρασιού και αλκοολούχων 

 

Εταιρία: Palmyra wines & spirits 

Η εισαγωγική εταιρεία Palmyra wines & spirits γνωστοποίησε στο Γραφείο ΟΕΥ στο Τορόντο το 

ενδιαφέρον της να εισάγει και αντιπροσωπεύσει στην επαρχία Οντάριο ελληνικά κρασιά και 

αλκοολούχα, όπως ούζο, τσίπουρο, λικέρ κ.α. Η εταιρεία δεν έχει μέχρι σήμερα στο χαρτοφυλάκιό 

της ελληνικά κρασιά, περιλαμβάνοντας κυρίως γαλλικά και ιταλικά. 

 

Διεύθυνση: 1017-80 St. Patrick St 

Πόλη/Τ.Κ: Toronto / ON M5T 2X6 

Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ 

Υπεύθυνος: Mr Bashar Kassir 

Τηλέφωνο: +1 416-595-0992 

e-mail: palmyra@palmyrawine.com 

Website: www.palmyrawine.com 

 

 

12. Ενδιαφέρον για εισαγωγή προϊόντων delicatessen 

 

Εταιρία: MYKALIOS 

 

Η εταιρεία ενδιαφέρεται να εισάγει εκλεκτά, κατά προτίμηση βιολογικά, προϊόντα από την Ελλάδα, 

στους ακόλουθους τομείς: 

• θαλασσινά 

• αλλαντικά 

• όσπρια 

• παρασκευάσματα λαχανικών (σάλτσες, πάστες λαχανικών κ.ά.) 

• εσπεριδοειδή 

• κρασιά και αλκοολούχα ποτά 

Η εταιρεία έχει ιδρυθεί από δύο αδερφούς Ελληνο-Γάλλους, με αντικείμενο την παραγωγή και 

εισαγωγή ελληνικών εκλεκτών προϊόντων υψηλής γαστρονομίας. Η εταιρεία συνεργάζεται και 

προμηθεύει με προϊόντα chefs διεθνούς φήμης, καθώς και πολλά καταστήματα delicatessen. 

 

Διεύθυνση: 22, rue Truffaut 

Πόλη/Τ.Κ: Paris / 75017 

Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ 

Τηλέφωνο: +33 1 44 04 27 65 

e-mail: margaux@mykalios.com 

Website: http://mykalios.com/ 

 

 

mailto:contact@nordprint.fr
http://www.nordprint.fr/
mailto:palmyra@palmyrawine.com
http://www.palmyrawine.com/
mailto:margaux@mykalios.com
http://mykalios.com/
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13. Ενδιαφέρον για εισαγωγή γεωργικών μηχανημάτων για την περιποίηση κήπων 

 

Εταιρία: Ets MIJUIN 

 

Η εταιρεία ενδιαφέρεται να βρει προμηθευτές για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: 

 

• σκαπτικά μηχανήματα 

• μικρά τρακτέρ 

• μικρές μηχανές αερίου-πετρελαίου για σκαπτικά και για δημόσια έργα 

• εξαρτήματα για σκαπτικές μηχανές, τρακτέρ, άροτρα 

• εργαλεία, καλλιεργητές, όργανα άροσης για διάφορες εδαφολογικές εργασίες, 

ψεκαστήρες, ροταβατόρ κ.ά. 

• αλυσοπρίονα, σχιστικά ξύλων και κορμών 

• χλοοκοπτικά 

• τεμαχιστές φυτών 

• θαμνοκοπτικά μηχανήματα 

• φυσητήρες κήπου 

• πριόνια  

• καθαριστές υψηλής πίεσης 

Διεύθυνση: 3, rue Modeste Beaurain 

Πόλη/Τ.Κ: Paris / 75017 

Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ 

Τηλέφωνο: +33 6 51 55 18 05 

e-mail: jean.valeille@yahoo.fr 

 

 

14. Zήτηση Ξηρών Καρπών/ Σνακς & Βιολογικής Σοκολάτας 

 

Εταιρία: ANA ALEXANDRINO, UNIPESSOAL LDA 

 

Η κα Ana ALEXANDRINO επικοινώνησε με το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στη 

Λισσαβώνα και ζήτησε Έλληνες εξαγωγείς που δραστηριοποιούνται στους ξηρούς καρπούς, σνάκς 

και βιολογική σοκολάτα. Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο, 

kαρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και 

χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους. 

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία άρτου και αρτοσκευασμάτων, διαθέτοντας αρτοποείο 

στην πόλη Loulé της Πορτογαλίας. 

 

Διεύθυνση: Rua Dr. Arnaldo Vilhena, No 31, 3B 

Πόλη/Τ.Κ: Faro / 80005 216 

Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Υπεύθυνη: Mrs Ana ALEXANDRINO 

Τηλέφωνο: 00496119749763 

e-mail: ana.alexandrino318@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:jean.valeille@yahoo.fr
mailto:ana.alexandrino318@gmail.com
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15. Φρούτα και λαχανικά 

 

Εταιρία: Repulse Kft 

 

Η εταιρεία ενδιαφέρεται για εισαγωγή φρέσκων φρούτων και λαχανικών από την Ελλάδα και 

αναζητά προμηθευτές.  

Παρακαλούνται όπως ενδιαφερόμενες εταιρείες/φορείς επικοινωνήσουν απευθείας με την εταιρεία. 

Επισημαίνεται ότι στην Ουγγαρία εμφανίζονται συχνά κρούσματα εξαπάτησης στο πλαίσιο των 

εμπορικών συναλλαγών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να είναι προσεκτικές κατά τις 

συναλλαγές τους με εταιρείες του εξωτερικού. 

 

Διεύθυνση: 6400 Kiskunhalas Kölcsey u. 4., Hungary 

Χώρα: ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Υπεύθυνη: Mrs Erzsebet Mizsei 

Τηλέφωνο: 00496119749763 

e-mail: repulsekft@freemail.hu, juszil5@freemail.hu 

 

 

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   

 

 

 

 

mailto:repulsekft@freemail.hu
mailto:juszil5@freemail.hu
mailto:sbtke@otenet.gr

