
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Ιούνιος 2019 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ      σελ. 

▪ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 

▪ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4 

▪ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6 

▪ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 10 

▪ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 13 

▪ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14 

▪ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  17 

▪ ΟΔΗΓΙΕΣ  18 

▪ ΕΓΓΡΑΦΑ COM -ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 20 

▪ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED 21 

▪ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 22 
 

 

 

 

 

Ελ. Βενιζέλου 4, 38221, Βόλος 

Τηλ: 2421029407/8, 2421028111 

Φαξ: 2421026394 

Ιστοσελίδα  http://www.sbtke.gr   

E-mails ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network: svaina@sbtke.gr, sbtke@otenet.gr  

 

een.ec.europa.eu                    

http://www.sbtke.gr/
mailto:svaina@sbtke.gr
mailto:sbtke@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:523]  

• Οικονομική επισκόπηση 1-9 Ιουνίου 2019 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:524]  

• Επιχειρηματικός Οδηγός 2018 

 

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:525]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Τεύχος 33 

• Οικονομικό Προφίλ 2018 

 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:526]  

• Δελτίο Οικονομικής Πληροφόρησης Μαΐου 2019 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:527]  

• Οικονομικό Προφίλ 2018 του Κρατιδίου της Ρηνανίας -Παλατίνου 

• Οικονομικό Προφίλ 2018 του Κρατιδίου του Σάαρλαντ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:528]  

• Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας, αρ.2 -2019 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:529]  

• 5ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Ελαιολάδου (“5th Annual Olive Oil Conference) και Έκθεση – 

Παρουσίαση ελαιόλαδων “Olive Oil Tasting Fair & Fundraiser 2019” 

 

• Οικονομικό Προφίλ 2018 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:530]  

• Η Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

1. Γενική Παρουσίαση της Βρετανικής Αγοράς Τυροκομικών Προϊόντων 

2. Προσφορά – Εγχώρια Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων 

3. Ζήτηση Τυροκομικών Προϊόντων 

4. Ανταγωνισμός Εγχώριων Τυροκομικών Επιχειρήσεων 

5. Θεσμικό Πλαίσιο Βρετανικής Αγοράς Τυροκομικών Προϊόντων 

6. Εξωτερικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων του ΗΒ 

http://agora.mfa.gr/infofiles/1-9619%20eg.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/alb_may19.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No33_2019_Final%20mk.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_2018%20mk.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%A3%20%CE%9C%CE%91%CE%AA%CE%9F%CE%A5%20ba.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66574
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66682
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66590
http://agora.mfa.gr/infofiles/5%CE%BF%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CE%9D%CE%A5-Olive%20oil%20Fundraisng%20and%20Fair_Agora%205%20us.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/5%CE%BF%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CE%9D%CE%A5-Olive%20oil%20Fundraisng%20and%20Fair_Agora%205%20us.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20%CE%97%CE%A0%CE%91%202018%20us.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%92%20(2019)%20gb.pdf
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7. Παρουσία Ελληνικών Τυροκομικών Προϊόντων στο ΗΒ 

8. Συμπεράσματα 

• Σημαντικές πιέσεις στη βρετανική βιομηχανική παραγωγή εν αναμονή των εξελίξεων για το Brexit 

1. Συγκεκριμένες περιπτώσεις προβληματικών βιομηχανικών τομέων και μονάδων 

2. Τα αίτια της βιομηχανικής επιβράδυνσης 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:531]  

• Οικονομικό Προφίλ 2018 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:532]  

• Η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στον Καναδά 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:533]  

• Οικονομικό Προφίλ 2018 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:534]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Μάιος 2019 

1. Γενική Οικονομική Θεώρηση 

2. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

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

11,09% 

4. Εκδηλώσεις Προβολής Ελληνικών Προϊόντων/Υπηρεσιών – Λοιπές Δράσεις Γραφείου 

5. Τρέχοντες Διαγωνισμοί στη Ρουμανία 

6. Συστάσεις σε Ελληνικές Εταιρείες με Εξαγωγική Δραστηριότητα στη Ρουμανία 

                                       

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:535]  

• Επιχειρηματικός Οδηγός για το Ουζμπεκιστάν 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:536]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Μάιος 2019 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:537]  

• Οικονομικό & Επιχειρηματικό Δελτίο, Ιούνιος 2019 

1. Θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος 

        - Νέα τοποθέτηση ελληνικού κρασιού στο Σουηδικό Μονοπώλιο Οίνου 

        - Ανάπτυξη του δικτύου διανομής για το oliveCEPT® στην Ελλάδα 

        - Φεστιβάλ οίνου Ένωσης Διπλωματών Στοκχόλμης- Ελληνική συμμετοχή 

2. Σουηδική Οικονομία 

3. Επιχειρηματικά νέα 

http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CE%B9%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CE%B5%CE%BD%20%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20Brexit%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66763
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%20final%202%20ca.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/2018%20%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%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20pl.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/Enimerotiko%20Deltio%20May%20%202019%20ro.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66706
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85%202019%204%20si.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66595
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ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:538]  

• Οικονομικό Προφίλ 2019 

 

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   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:539] 

 

 

1. Περιφερειακό Γραφείο ΟΒΙ στο Βόλο 

 

 

 

 

Ξεκίνησε στο Βόλο η λειτουργία του Περιφερειακού Γραφείου του Οργανισμού Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας – ΟΒΙ, αποκλειστικά αρμόδιου φορέα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66755
mailto:sbtke@otenet.gr
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και βιομηχανικών σχεδίων καθώς επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και γενικότερα 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 

Το Περιφερειακό Γραφείο προσφέρει: 

 

- παροχή τεχνολογικών πληροφοριών από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) σε ελληνικό και διεθνές   

επίπεδο  

 

- ενημέρωση και παροχή εξατομικευμένης βοήθειας σε θέματα προστασίας της βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης ερευνητικών αποτελεσμάτων 

 

- τη λειτουργία τους ως σημείο επαφής και ενημέρωσης του Κοινού 

 

- μεταφορά και διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο στον ελλαδικό χώρο 

  

- προμηθεύει σε κάθε ενδιαφερόμενο έντυπο πληροφοριακό υλικό σχετικό με τον  Οργανισμό και τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες του, καθώς και έντυπα κατάθεσης αιτήσεων για τίτλους προστασίας. 

 

- βοηθά στην προετοιμασία με οδηγίες προς τους καταθέτες σχετικά με την απόκτηση τίτλου από τον 

ΟΒΙ (ΔΕ,ΠΥΧ, Σχέδια και Υποδείγματα). Οι διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτό το επίπεδο είναι 

αρκετές για να λάβει κανείς γνώση της στάθμης της  προγενέστερης τεχνικής σε πρώτο στάδιο και να 

κάνει αίτηση για τη πραγματοποίηση "προέρευνας". 

 

Για περισσότερο λεπτομερειακή και εμπεριστατωμένη έρευνα ακολουθεί συνεργασία με την κεντρική 

υπηρεσία του ΟΒΙ. 

 

Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΟΒΙ απευθύνονται σε Εφευρέτες, Βιομηχανικούς Σχεδιαστές, 

Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, Ακαδημαϊκά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, 

Νεοφυείς Επιχειρήσεις, startups, Επαγγελματικούς  Φορείς, φυσικά πρόσωπα κ.α. 

 

Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 80011-08108 (Υπηρεσία Μιας Στάσης) για πληροφορίες αναφορικά με τη 

διαδικασία κατάθεσης αίτησης για ΔΕ ή ΠΥΧ, καταχώρισης βιομηχανικού σχεδίου, τα τέλη, την 

άντληση τεχνολογικής πληροφόρισης κλπ. 

 

Επικοινωνία με το Περιφερειακό γραφείο στο Βόλο:  

Κτίριο Παλαιού Γαλλικού Ινστιτούτου 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Κατερίνα Καλλιγέρη 

Τ:  24210-06350 

E-mail: obi_volos@obi.gr 

mailto:obi_patra@obi.gr
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2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας του 

2019 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδας 

του 2019 

 

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.:540] 

 

 

 

1. «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 

 

 

 

2. «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  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1560258207473&uri=CELEX%3A52019DC0508
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1560258207473&uri=CELEX%3A52019DC0508
mailto:svaina@sbtke.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4388
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4384
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Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

3. «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 

 

 

 

4. «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 2019-2020» 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από μητέρες (ή/και άτομα, γυναίκες και άνδρες, που τους έχει παραχωρηθεί η 

επιμέλεια) για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Παιδικούς 

Σταθμούς, Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με 

Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4437  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

5. «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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4438
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4437
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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 

 

 

 

6. «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην απασχόληση ανέργων 

νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών» 

 

Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και προώθησης στην απασχόληση στον 

κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για άνεργους πτυχιούχους από κατάλληλους 

φορείς (επιστημονικούς, επαγγελματικούς κ.α). 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 20/6/2019 - 9/8/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4451  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

7. «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 

ΜάθησηΠεριοχή 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 

 

 

 

8. «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  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4460
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4451
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4435
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4431
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Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

9. «Υποστήριξη της περιφερειακής αριστείας» 

 

Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε 

περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 22/4/2019 - 5/7/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4372  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

10. «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 

 

 

 

11. «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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4372
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4357
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Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2019/C 191/04 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/12/2019 — Πρόγραμμα Erasmus+, 

Βασική Δράση 3 — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής — Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί 

 

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.:541] 

 

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 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.191.01.0138.01.ELL&toc=OJ:C:2019:191: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
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- Στη διεθνή Έκθεση τροφίμων ANUGA, στις 4-7 Οκτωβρίου 2019 

Πρόγραμμα (.pdf) 

Αίτηση Συμμετοχής (.pdf) 

Καταληκτική ημερομηνία: μέχρι 16/9/2019 

 

 

 

2. 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/program_anuga_ggc_2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/Registration-Form_ΑΝUGA_2019_ggc.pdf
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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3. 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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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:542] 

 

• 2019/C 185/08 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 189/01 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κρατών μελών, συνελθόντων 

στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την οργάνωση του 

διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία — Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 2019-2027 

 

• 2019/C 190/01 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Για 

μία ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστου εισοδήματος» (γνωμοδότηση 

πρωτοβουλίας) 

 

• 2019/C 190/02 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Προώθηση μιας υγιεινής και βιώσιμης διατροφής στην ΕΕ» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2019/C 190/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η 

ψηφιακή επανάσταση υπό το πρίσμα των αναγκών και των δικαιωμάτων των πολιτών» (Γνωμοδότηση 

πρωτοβουλίας) 

 

• 2019/C 190/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

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

Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των 

Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων — Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2019: 

Για μια ισχυρότερη Ευρώπη απέναντι στην παγκόσμια αβεβαιότητα» [COM(2018) 770 final] 

 

• 2019/C 192/14 Ειδική έκθεση αριθ. 08/2019 — «Αιολική και ηλιακή ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή: 

χρειάζεται να ληφθούν ακόμη πολλά μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ» 

 

• 2019/C 196/09 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018 — EAC/A01/2019 — Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης — Ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας 

 

• 2019/C 199/05 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.185.01.0013.01.ELL&toc=OJ:C:2019:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2019:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0009.01.ELL&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0017.01.ELL&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.190.01.0024.01.ELL&toc=OJ:C:2019:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.192.01.0029.02.ELL&toc=OJ:C:2019:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.196.01.0022.01.ELL&toc=OJ:C:2019:196:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.199.01.0008.01.ELL&toc=OJ:C:2019:199:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   14 
 

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 τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 άρθρο 

64 παράγραφος 9]  ( 1 ) 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:543] 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/892 της Επιτροπής, L142 της 28ης Μαΐου 2019, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 ως 

πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλους τους χοίρους εκτός των απογαλακτισμένων χοιριδίων και των 

χοιρομητέρων και όλα τα μικρά είδη χοίρων (κάτοχος άδειας Danstar Ferment AG εκπροσωπούμενη 

από τη Lallemand SAS) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/893 της Επιτροπής, L142 της 28ης Μαΐου 2019, σχετικά με την 

ανανέωση της άδειας του Bacillus subtilis DSM 15544 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τα 

κοτόπουλα προς πάχυνση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1444/2006 (κάτοχος της 

άδειας: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., που εκπροσωπείται στην Ένωση από την Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/894 της Επιτροπής, L142 της 28ης Μαΐου 2019, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση της L-θρεονίνης που παράγεται από Escherichia coli CGMCC 7.232 ως 

πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/898 της Επιτροπής, L144 της 29ης Μαΐου 2019, για τη χορήγηση 

άδειας σε παρασκεύασμα ευγενόλης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση 

(κάτοχος άδειας Lidervet SL) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/899 της Επιτροπής, L144 της 29ης Μαΐου 2019, σχετικά με την 

ανανέωση της άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 ως 

πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για αμνούς προς πάχυνση, αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής, βουβαλίδες 

γαλακτοπαραγωγής, ίππους και χοίρους προς πάχυνση και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1447/2006, (EK) αριθ. 188/2007, (EK) αριθ. 232/2009, (EK) αριθ. 186/2007 και (EK) αριθ. 209/2008 

(κάτοχος της άδειας S.I. Lesaffre) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/900 της Επιτροπής, L144 της 29ης Μαΐου 2019, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση των ουσιών 8-μερκαπτο-p-μινθαν-3-όνη και p-μινθ-1-ενο-8-θειόλη ως 

πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.142.01.0057.01.ELL&toc=OJ:L:2019:142:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.142.01.0060.01.ELL&toc=OJ:L:2019:142:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.142.01.0063.01.ELL&toc=OJ:L:2019:142:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.144.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2019:144:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.144.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2019:144:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.144.01.0036.01.ELL&toc=OJ:L:2019:144:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/901 της Επιτροπής, L144 της 29ης Μαΐου 2019, σχετικά με την 

έγκριση της ριβοφλαβίνης που παράγεται από Ashbya gossypii (DSM 23096), της ριβοφλαβίνης που 

παράγεται από Bacillus subtilis (DSM 17339 και/ή DSM 23984) και του μετά νατρίου άλατος της 5′-

φωσφορικής ριβοφλαβίνης που παράγεται από Bacillus subtilis (DSM 17339 και/ή DSM 23984) 

(πηγές βιταμίνης B2) ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/913 της Επιτροπής, L146 της 29ης Μαΐου 2019, για την 

ανανέωση της έγκρισης του lanthanum carbonate octahydrate ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για γάτες 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 163/2008 (κάτοχος της άδειας Bayer HealthCare AG) ( 

1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/914 της Επιτροπής, L146 της 29ης Μαΐου 2019, σχετικά με την 

έγκριση παρασκευάσματος Bacillus licheniformis DSM 28710 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για 

γαλοπούλες προς πάχυνση, γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή και μικρά είδη πουλερικών 

προς πάχυνση και μικρά είδη πουλερικών προς ωοπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: HuvePharma NV) ( 

1 ) 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/934 της Επιτροπής, L149 της 12ης Μαρτίου 2019, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τις αμπελουργικές ζώνες στις οποίες ο αλκοολικός τίτλος μπορεί να αυξηθεί, 

τις εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς που ισχύουν για την παραγωγή και 

διατήρηση αμπελοοινικών προϊόντων, το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλης για υποπροϊόντα και την 

απόρριψή τους, και τη δημοσίευση των φακέλων του OIV 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/935 της Επιτροπής, L149 της 16ης Απριλίου 2019, για τη 

θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης για τον προσδιορισμό των 

φυσικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των αμπελοοινικών προϊόντων και τις 

κοινοποιήσεις των αποφάσεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν αύξηση του φυσικού κατ' όγκο 

αλκοολικού τίτλου 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/936 της Επιτροπής, L149 της 6ης Ιουνίου 2019, για την 

τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 808/2014, (ΕΕ) αριθ. 809/2014 και (ΕΕ) αριθ. 

908/2014 όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

αγροτικής ανάπτυξης 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L150 ης 20ής Μαΐου 

2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, 

τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.144.01.0041.01.ELL&toc=OJ:L:2019:144:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.146.01.0057.01.ELL&toc=OJ:L:2019:146:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.146.01.0060.01.ELL&toc=OJ:L:2019:146:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.149.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:149:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.149.01.0053.01.ELL&toc=OJ:L:2019:149:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.149.01.0058.01.ELL&toc=OJ:L:2019:149:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.150.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.150.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:150:TOC
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υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι 

κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα 

χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/877 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L150 της 20ής 

Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα 

απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων 

επενδύσεων ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/933 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L153 της 20ής 

Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 περί του συμπληρωματικού 

πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/957 της Επιτροπής, L154 της 11ης Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος XVII 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) όσον αφορά την (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

δεκατριφθοροοκτυλο)σιλανοτριόλη και τα TDFA ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/962 της Επιτροπής, L156 της 12ης Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση δύο νέων λειτουργικών ομάδων πρόσθετων υλών για 

ζωοτροφές ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/973 της Επιτροπής, L157 της 13ης Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση των 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bispyribac, denatonium benzoate, 

fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop και tebufenozide 

μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (EE) 2019/941 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L158 της 5ης Ιουνίου 

2019, σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με 

την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/942 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L158 της 5ης Ιουνίου 

2019, για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών 

Αρχών Ενέργειας ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.150.01.0226.01.ELL&toc=OJ:L:2019:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.150.01.0226.01.ELL&toc=OJ:L:2019:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.153.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:153:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.153.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:153:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.154.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2019:154:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.156.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.157.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2019:157:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0022.01.ELL&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0022.01.ELL&toc=OJ:L:2019:158:TOC
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• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L158 της 5ης Ιουνίου 

2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/977 της Επιτροπής, L159 της 13ης Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση των 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες aclonifen, Beauveria bassiana 

στέλεχος PRI 5339, Clonostachys rosea στέλεχος J1446, fenpyrazamine, mefentrazifluconazole και 

penconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/988 της Επιτροπής, L160 της 17ης Ιουνίου 2019, για τη διόρθωση της γαλλικής 

έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται 

να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ( 1 ) 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/981 της Επιτροπής, L161 της 8ης Μαρτίου 2019, σχετικά 

με την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 για τη συμπλήρωση της 

οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη 

και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1015 της Επιτροπής, L165 της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση των 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aminopyralid, captan, cyazofamid, 

flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, 

spirotetramat, teflubenzuron και tetraconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:544] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/896 της Επιτροπής, L142 της 28ης Μαΐου 2019, για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/450 όσον αφορά τα ευρωπαϊκά έγγραφα 

αξιολόγησης για εξοπλισμό εσωτερικών διαχωριστικών προς χρήση σε μη φέροντες τοίχους, για 

συστήματα εύκαμπτων μεμβρανών υδατοστεγάνωσης στεγών με μηχανική στερέωση, για λεπτά 

μεταλλικά σύνθετα φύλλα, για ελαστικά κοίλα μικροσφαιρίδια ως πρόσθετο σκυροδέματος, για 

συστήματα στερέωσης σανίδων και για αυτοφερόμενο ημιδιαφανή εξοπλισμό στέγης με σκέπαστρο 

κατασκευασμένο από πλαστικά φύλλα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/919 της Επιτροπής, L146 της 4ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τα 

εναρμονισμένα πρότυπα που εκπονήθηκαν για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη προς 

υποστήριξη της οδηγίας 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ELL&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ELL&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.159.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.160.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2019:160:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.161.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:161:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.142.01.0069.01.ELL&toc=OJ:L:2019:142:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.146.01.0106.01.ELL&toc=OJ:L:2019:146:TOC
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• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/950 της Επιτροπής, L152 της 7ης Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση 

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

των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό C(2019) 4357]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2019/961 της Επιτροπής, L154 της 7ης Ιουνίου 2019, που επιτρέπει το 

προσωρινό μέτρο το οποίο έλαβε η Γαλλική Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 129 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), ώστε να 

περιορίσει τη χρήση και τη διάθεση στην αγορά ορισμένων ξύλων που έχουν υποστεί επεξεργασία με 

κρεόσωτο και με άλλες ουσίες συναφείς με το κρεόσωτο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 

4122]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/994 της Επιτροπής, L160 της 17ης Ιουνίου 2019, για τη μετάθεση 

της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας etofenprox (ετοφαινπρόξη) για χρήση σε βιοκτόνα του 

τύπου προϊόντων 8 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1030 της Επιτροπής, L167 της 21ης Ιουνίου 2019, για τη 

μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας indoxacarb (ινδοξακάρβη) για χρήση σε 

βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1031 της Επιτροπής, L167 της 21ης Ιουνίου 2019, για την 

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

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

μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 4883]  ( 1 ) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:545] 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L150 της 20ής Μαΐου 

2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις 

χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις 

αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L150 της 20ής Μαΐου 

2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των 

ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της 

οδηγίας 98/26/ΕΚ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.152.01.0097.01.ELL&toc=OJ:L:2019:152:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.154.01.0044.01.ELL&toc=OJ:L:2019:154:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.160.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2019:160:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.167.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2019:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.167.01.0034.01.ELL&toc=OJ:L:2019:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.150.01.0253.01.ELL&toc=OJ:L:2019:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.150.01.0253.01.ELL&toc=OJ:L:2019:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.150.01.0296.01.ELL&toc=OJ:L:2019:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.150.01.0296.01.ELL&toc=OJ:L:2019:150:TOC
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• Οδηγία (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L151 της 17ης Απριλίου 

2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών ( 1 ) 

 

• Οδηγία (EE) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L151 της 17ης Απριλίου 

2019, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L151 της 17ης Απριλίου 

2019, για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L155 της 5ης Ιουνίου 

2019, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L158 της 5ης Ιουνίου 

2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L172 της 20ής Ιουνίου 

2019, περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις 

ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, 

και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την 

αφερεγγυότητα) ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L172 της 20ής Ιουνίου 

2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/983 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L164 της 5ης Ιουνίου 

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

τους κινδύνους που συνδέονταιμε την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά 

την εργασία ( 1 ) 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0070.01.ELL&toc=OJ:L:2019:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0070.01.ELL&toc=OJ:L:2019:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0116.01.ELL&toc=OJ:L:2019:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0116.01.ELL&toc=OJ:L:2019:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0143.01.ELL&toc=OJ:L:2019:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0143.01.ELL&toc=OJ:L:2019:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.155.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.155.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0125.01.ELL&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0125.01.ELL&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2019:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2019:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.ELL&toc=OJ:L:2019:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.ELL&toc=OJ:L:2019:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.164.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2019:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.164.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2019:164:TOC
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:546] 

 

• Διορθωτικό στην οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, L152 της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον 

καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από 

ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 

96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ ( ΕΕ L 13 της 17.1.2014 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:547] 

 

• COM/2019/264 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Πορίσματα του ελέγχου καταλληλότητας της σημαντικότερης 

νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα (εξαιρουμένου του κανονισμού REACH) και προκλήσεις, 

ελλείψεις και αδυναμίες που εντοπίστηκαν 

 

• COM/2019/278 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Τέταρτη έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την περαιτέρω 

μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση 

 

• COM/2019/276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Πρόοδος των 

προπαρασκευαστικών εργασιών όσον αφορά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

• COM/2019/267 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας με τη 

μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την 

τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος 

πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, 

αφετέρου 

 

• COM/2019/268 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας με τη μορφή ανταλλαγής 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.152.01.0128.01.ELL&toc=OJ:L:2019:152:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0264&qid=1561708870095&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0278&qid=1561708870095&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0276&qid=1561708870095&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0267&qid=1561708870095&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0268&qid=1561708870095&rid=20
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επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών 

προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που 

προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου 

 

• COM/2019/272 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπορίου που συστάθηκε με τη συμφωνία 

ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της 

Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, όσον αφορά την τροποποίηση των προσαρτημάτων 2-Γ-2 και 2-

Γ-3 του παραρτήματος 2-Γ της Συμφωνίας 

 

• COM/2019/500 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2019: 

ειδικές ανά χώρα συστάσεις 

 

• COM/2019/250/3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κατευθυντήριες γραμμές για τον κανονισμό σχετικά με ένα πλαίσιο για την 

ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

• COM/2019/250/2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κατευθυντήριες γραμμές για τον κανονισμό σχετικά με ένα πλαίσιο για την 

ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

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.:548] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 297985-2019 

Βουλγαρία-Σόφια: Μη χημικά 

ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας 

χρήσεως και αιματολογικά 

αναλώσιμα υλικά 

BG 27/06/2019 10/07/2019 

2 297983-2019 Βουλγαρία-Tvarditsa: Καλαμπόκι BG 27/06/2019 05/08/2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0272&qid=1561708870095&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0500&qid=1561708870095&rid=31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0250R(02)&qid=1561708870095&rid=93
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0250R(01)&qid=1561708870095&rid=94
mailto:svaina@sbtke.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297985-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297983-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
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3 297962-2019 
Βουλγαρία-Targovishte: 

Καυσόξυλα 
BG 27/06/2019 31/07/2019 

4 293234-2019 Βουλγαρία-Σόφια: Μικρά φορτηγά BG 25/06/2019 25/07/2019 

5 274523-2019 
Κύπρος-Λευκωσία: 

Θερμομονωτικά υλικά 
CY 13/06/2019 16/07/2019 

6 297879-2019 
Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: 

Παστεριωμένο γάλα 
GR 27/06/2019 02/08/2019 

7 291282-2019 Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Ημιφορτηγά GR 24/06/2019 01/08/2019 

8 289144-2019 
Ελλάδα-Κομοτηνή: Προϊόντα 

καθαρισμού 
GR 21/06/2019 29/07/2019 

9 298029-2019 Ρουμανία-Βουκουρέστι: Κρουασάν RO 27/06/2019 30/07/2019 

10 298015-2019 Ρουμανία-Iași: Ψωμί RO 27/06/2019 05/08/2019 

11 296164-2019 
Ρουμανία-Cluj-Napoca: 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 
RO 26/06/2019 29/07/2019 

12 296137-2019 Ρουμανία-Iași: Πουλερικά RO 26/06/2019 26/07/2019 

 

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 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:549] 

 

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRES20190527001) – Η ισπανική 

εταιρεία που πωλεί pharma φυσικά προϊόντα στο διαδίκτυο, αναζητά παρασκευαστές βιολογικών 

καλλυντικών από την  Ευρώπη, φυσικών φαρμάκων και συμπληρωμάτων με πιστοποιητικό ECO / BIO 

ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες διανομής. 

 

2. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (BRDE20190606001) – Γνωστή και 

εξειδικευμένη Γερμανική εταιρεία αναζητά υπεργολάβους ή κατασκευαστές διακοπτών και 

εξαρτημάτων για τεχνολογικούς ελέγχους και μετρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της 

αυξανόμενης ζήτησης στην παραγωγή. 

 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (BRPL20190510001) – Πολωνική εταιρεία ειδικεύεται στην 

παραγωγή ειδικών χαρτοκιβωτίων υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι απαλλαγμένα από οξύ και έχουν 

σχεδιαστεί ειδικά για την αποθήκευση εγγράφων σε βάθος χρόνου. Η εταιρεία αναζητά παραγωγούς ή 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297962-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293234-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274523-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297879-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291282-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289144-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298029-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298015-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296164-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296137-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d91cb00-d041-448e-9425-135955851a42
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a55a513d-2b1f-4970-af0d-1eda204ef17e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa677e12-4fb2-455b-925a-43dced85fa61
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προμηθευτές υψηλής ποιότητας χαρτιού που περιέχει και βαμβάκι (cotton paper proeducers or 

suppliers). Η συνεργασία προσφέρεται με τη μορφή συμφωνίας προμήθειας ή κατασκευής. 

 

4. ΓΥΑΛΙΝΑ ΒΑΖΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ (BRFR20190613001) – Γάλλος διανομέας γυάλινων προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται ως δοχεία για στερεά και υγρά τρόφιμα αναζητά προμηθευτές γυάλινων βάζων με 

καπάκια συστροφής και φιάλες. Η εταιρεία προσφέρει επίσης τις υπηρεσίες της ως διανομέας μέσω 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών διανομής. 

 

5. ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ (BRRO20190515001) – Ρουμανική νεοσύστατη εταιρεία ειδικεύεται 

στην κατασκευή μιας ποικιλίας χειροποίητων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για τις γυναίκες, τα 

παιδιά και το νοικοκυριό. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να εντοπίσει διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους 

ικανούς να προμηθεύσουν μεταξωτό ύφασμα βάσει συμφωνιών κατασκευής. 

 

6. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (BRPL20190606001) – Πολωνική εταιρεία 

που δραστηριοποιείται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων αυτοκινήτων και αξεσουάρ, 

αναζητά ξένους κατασκευαστές και διανομείς όλων των ειδών ανταλλακτικών και αξεσουάρ 

αυτοκινήτων που επιθυμούν να αυξήσουν τις πωλήσεις των προϊόντων τους στην πολωνική αγορά με 

βάση μια συμφωνία παροχής υπηρεσιών διανομής. 

 

7. ΓΥΛΑΝΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (BRRO20190607001) – Ρουμανική εταιρεία ειδικεύεται 

στην κατασκευή χειροποίητων καλλυντικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας ενεργά, φυσικά συστατικά. 

Τα προϊόντα πωλούνται σε γυάλινα δοχεία διαφόρων μεγεθών. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να εντοπίσει 

διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους που είναι σε θέση να προμηθεύουν γυάλινα καλλυντικά δοχεία. Η 

συνεργασία με τους εταίρους θα βασίζεται σε συμφωνίες κατασκευής. 

 

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://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dadc67a2-ea79-429c-8b8a-644245652b5e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7b9365d-6241-4cb8-8d4d-4f403a23c9ed
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0e3fef12-a9fc-419eb853-
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/adc81afe-bfc3-4238-905a-dc5e645e4bbd
mailto:sbtke@otenet.gr

