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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1065]  

• Ενημερωτικό Δελτίο "News2Know", Enterprise Greece, Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2019 

 

 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1066]  

• Έρευνα Αγοράς για τον Κλάδο Ελαιόλαδου & Ελιάς στο Αζερμπαϊτζάν 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1067]  

• Έρευνα αιγυπτιακής αγοράς τροφίμων 

 

Έρευνα πραγματοποίησε το Γραφείο ΟΕΥ στο Κάιρο για την αιγυπτιακή αγορά τροφίμων, το 

καθεστώς και τις διαδικασίες εισαγωγών, τις εισαγωγές και τον ανταγωνισμό, καθώς και πλήρη 

ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών προς Αίγυπτο και τις προοπτικές ενίσχυσης 

της εκεί παρουσίας τους. Η έρευνα συνοδεύεται από αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των ελληνικών 

εξαγωγών τροφίμων και ποτών προς Αίγυπτο κατά την περίοδο 2014-2018, καθώς και από αρχεία που 

περιλαμβάνουν καταλόγους εισαγωγέων & διανομέων τροφίμων & ποτών, τροφίμων από Ελλάδα, 

προϊόντων delicatessen και αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Αίγυπτο: 

➢ Κατάλογος Αιγύπτιων εισαγωγέων & διανομέων τροφίμων 

➢ Κατάλογος Αιγύπτιων εισαγωγέων & διανομέων προϊόντων delicatessen 

➢ Κατάλογος Αιγύπτιων εισαγωγέων & διανομέων ελληνικών τροφίμων 

➢ Κατάλογος αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Αίγυπτο 

➢ Enterprise Greece – Αίγυπτος 

➢ Συνοπτικός Κατάλογος Αιγυπτιακών Κρατικών Υπηρεσιών που ασχολούνται με τα τρόφιμα 

➢ Στατιστικά Μελέτης Αγοράς Τροφίμων 2019 

 

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1068]  

• Δελτίο Οικονομικών & Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Οκτώβριος 2019 

                      - Εκτενές δημοσίευμα της Politico για το ελληνικό ελαιόλαδο με τίτλο: «Η Ελλάδα δεν 

αξιοποιεί τον πλούτο της στο ελαιόλαδο» 

 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/images/public/News2Know_OCT_NOV19.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%20az.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20(2019)%20eg.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/2.Egyptian-Food-Importers-Distributors-Traders.xlsx
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/Egyptian_Delikatessen_Importers_Traders_Retail.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/4.Egyptian_Importers_Greek_Foodstuff.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/Egyptian_Super_Market_Chains.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/6.Hosted-buyers-ENTERPRISE-GREECE-EGYPT-May-2017-June-2019.xlsx
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/7.catalogue_aigypt_food_services.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2019/11/statistics_food_2019_egypt.xlsx
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%202019%20be.pdf
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1069]  

• Ετήσια Έκθεση έτους 2018 

1. Οικονομία της Βουλγαρίας 

2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος - Βουλγαρίας 

          - Διμερές Εμπόριο 

               - Εμπόριο Αγαθών 

               - Εμπόριο Υπηρεσιών 

         - Άμεσες Επενδύσεις 

               - Επενδύσεις της Ελλάδας στη Βουλγαρία 

               - Επενδύσεις της Βουλγαρίας στην Ελλάδα 

        - Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας 

        - Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας έτους 2018 

3. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

               - Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

               - Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

               - Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

               - Προτάσεις ενίσχυσης διμερούς θεσμικού πλαισίου 

 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1070]  

• Η αγορά μπύρας στη Βραζιλία 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1071]  

• Οδηγός Επιχειρείν 2019 

              1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία  

2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

3. Φορολογία - Δασμολόγηση 

4. Επενδυτικό Περιβάλλον 

5. Διαγωνισμοί – Προμήθειες 

6. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις 

          - Κλάδος Τροφίμων 

          - Κλάδος ιατροφαρμακευτικών 

          - Κατασκευαστικός κλάδος/ ΑΠΕ-Ενεργειακή αποδοτικότητα 

7. Χρήσιμοι Ιστότοποι Πληροφόρησης 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1072]  

• Σημείωμα για την Αγορά Κατασκευών και Δομικών Υλικών στα ΗΑΕ 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68098
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CC%81%20%CE%BC%CF%80%CF%85%CC%81%CF%81%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CC%81%CE%B1%CF%82%20November%202019%20pdf%20br.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D_%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91_2019%20ge%20ge.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%97%CE%91%CE%95-2019%20ae.pdf
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ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1073]  

• Ενημερωτικό Δελτίο 3 για την Αγορά Τροφίμων/Ποτών  

 

• Ενημερωτικό Δελτίο 4 για την Αγορά Τροφίμων/Ποτών 

 

• Πρακτικές αποφυγής ή μείωσης των πρόσθετων δασμών στις ΗΠΑ    

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1074]  

• Η αγορά των μανιταριών στην Ισπανία 

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1075]  

• Οικονομικές – Επιχειρηματικές Ειδήσεις Κύπρου,, Νοέμβριος 2019 

 

• Η κυπριακή αγορά κρασιού 

 

• Η κυπριακή αγορά μελιού 

                          

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1076]  

• Οδηγός Επιχειρείν 2019 

 

              1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία  

2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

3. Φορολογία-Δασμολόγηση 

4. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

       - Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος - Λευκορωσίας 

 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1077]  

• Ετήσια Έκθεση 2018 

              1. Οικονομία Σιγκαπούρης  

2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Σιγκαπούρης 

          - Διμερές Εμπόριο 

               - Εμπόριο Αγαθών 

               - Εμπόριο Υπηρεσιών 

        - Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Σιγκαπούρης 

        - Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας γραφείου ΟΕΥ 2018 

               - Δράσεις Εξωστρέφειας 

               - Στήριξη της Συμμετοχής Ελληνικών Εταιρειών 

               - Επαφές Δικτύωσης 

3. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

               - Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%2012%20%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%2018%20%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%AE%CF%82%20%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20%CE%97%CE%A0%CE%91%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B1%20%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%202%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9D%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202019%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%20%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%99%202019%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91_%CE%97%20%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68381
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202018%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%A3%CE%99%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%A3%20sg.pdf
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               - Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

               - Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

                       - Συμμετοχή Σιγκαπούρης σε Διεθνείς Εκθέσεις στην Ελλάδα 

                       - Συμμετοχή Ελληνικών Εταιρειών σε Διεθνείς Εκθέσεις στη Σιγκαπούρη 

                       - Άλλες Δράσεις 

               - Προτάσεις ενίσχυσης διμερούς θεσμικού πλαισίου 

4. Παράρτημα 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1078]  

• Ο Τομέας Κατασκευών και Υποδομών στην Τουρκία 

 

                               1. Γενική Εικόνα Κλάδου Κατασκευών 

                               2. Υποδομές 

          - Οδικό Δίκτυο/Σιδηροδρομικό Δίκτυο 

          - Κατασκευή Λιμανιών/Μαρίνων 

          - Νέο αεροδρόμιο Κων/πολης 

           - Τρίτη Γέφυρα Βοσπόρου 

           - Υποθαλάσσια Σήραγγα MARMARAY 

           - Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project-TANAP 

           - Star Refinery 

           - Avrasia Tunnel 

           - Άλλα έργα υποδομών  

           - Γραμμή Μετρό που θα συνδέει το νέο αεροδρόμιο με το κέντρο της Κωνπολης 

           - Αγωγός φυσικού αερίου Turkish Stream 

           - Κατασκευή νοσοκομειακών μονάδων 

                  - Ankara Bilkent Healthcare Campus 

                  - Ankara Etlik Integrated Campus 

                  - Adana Integrated Health Campus Project 

           - Δραστηριοποίηση Τουρκικών Κατασκευαστικών Εταιρειών στο Εξωτερικό 

           - Συμπεράσματα – προοπτικές 

           - Διαγωνισμοί 

• Έρευνα αγοράς για τον κλάδο των Καλλυντικών στην Τουρκία  

 

                               1. Παρουσίαση Κλάδου/Προϊόντος 

                               2. Ζήτηση 

          - Μέγεθος αγοράς 

          - Αγοραστική Συμπεριφορά 

                               3. Εξωτερικό Εμπόριο 

          - Ροές εμπορίου – εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Construct%C4%B1on%202019%20tr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%91%20-%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%202019%20tr.pdf
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          - Ανάλυση εξαγωγών-εισαγωγών 

                               4. Συμπεράσματα 

          - Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση-προσφορά 

          - Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1079] 

 

 

1. Βιομηχανική πολιτική: συστάσεις για την υποστήριξη του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης σε έξι 

στρατηγικούς επιχειρηματικούς τομείς 

 

2. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή επανεντάσσει την Ελλάδα στον κατάλογο των χωρών με 

«εμπορεύσιμους κινδύνους» για βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων από την 1η 

Ιανουαρίου 2020. 

 

3. Ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης 

για τη στήριξη συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με προσανατολισμό στο μέλλον 

 

4. Ερωτηματολόγιο για την οργάνωση και κατάρτιση του Εκθεσιακού Πλάνου 2020 της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδος 

 

5. Περιφέρεια Θεσσαλίας: Έρευνα INNOPROVEMENT 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1080] 

 

 

 

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

20/12/2019» 

 

Έκτη (6η) τροποποίηση της με Α.Π. 6129/852/Α3/20.11.2017 (ΑΔΑ:66ΓΟ465ΧΙ8-Φ1Κ) Απόφασης, με θέμα: 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – 

mailto:sbtse@otenet.gr
https://ec.europa.eu/greece/news/20191105_1__el
https://ec.europa.eu/greece/news/20191105_1__el
https://ec.europa.eu/greece/news/20191126_1__el
https://ec.europa.eu/greece/news/20191126_1__el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.389.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2019:389:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.389.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2019:389:TOC
https://forms.gle/n85o9zvLqte6nbS68
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJPMZJrsphklYjn2fp4PLwz4HYIu1uAOo9I2e5rn2f45E0g/viewform
mailto:svaina@sbtse.gr
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Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», ΕΣΠΑ 2014–2020, ως προς το 

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

τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00. 

 

Απόφαση (.pdf) 

 

 

 

2. «Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία» 

 

Παρεμβάσεις για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 25/11/2019 - 31/12/2019, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4605  

 

 

 

3. «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» 

 

Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα χωρικής οργάνωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, χαρακτηρισμού και 

οριοθέτησης των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, εκπόνησης των ειδικών χωρικών 

πλαισίων για την βιομηχανία, τις υδατοκαλλιέργειες και τους υδρογονάνθρακες. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 11/11/2019 - 30/4/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4602  

 

 

 

4. «Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων και συστήματα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στα νησιά 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

 

Κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) (συμπεριλαμβάνοντας τα υπολείμματα τροφίμων 

και τα πράσινα απόβλητα) στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος), των 

απαραίτητων Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή των βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα συλλογής και 

μεταφοράς), καθώς και των απαιτούμενων τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την κατασκευή των 

μονάδων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 4/11/2019 - 31/3/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4592  

 

 

 

 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190930_6h_trop_epix_exw.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4605
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4602
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4592
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5. «Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 

 

Κάλυψη αναγκών κτιριακών υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και προμήθεια εκπαιδευτικού 

εξοπλισμού. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 4/11/2019 - 30/4/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4587  

 

 

 

6. «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στη Θεσσαλία» 

 

Παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4535  

 

 

 

 

7. «Πράσινα Σημεία και οικιακή κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

 

Παρεμβάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α’ προτεραιότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 9/9/2019 - 31/3/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4534  

 

 

 

8. «Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, περιβαλλοντική αναβάθμιση και διευκόλυνση χρήσης ποδηλάτου 

στην Καρδίτσα» 

 

Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, περιβαλλοντική αναβάθμιση και διευκόλυνση χρήσης ποδηλάτου, δράσεις 

που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας με τίτλο 

«Καρδίτσα, πόλη να ζεις». 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Καρδίτσας 

Περίοδος υποβολής: 1/8/2019 - 28/2/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4523  

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4587
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4535
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4534
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4523
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9. «Ανάδειξη χαρακτηριστικών τοποσήμων και δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων στα 

Τρίκαλα» 

 

Αισθητική ανάπλαση, περιβαλλοντική αναβάθμιση και δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων, 

δράσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων 

με τίτλο «Τρίκαλα – Μια ανοιχτή Πόλη - Πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου». 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Τρικάλων 

Περίοδος υποβολής: 1/8/2019 - 28/2/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4522  

 

 

 

10. «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 

 

Η δημιουργία Πράσινων Σημείων αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα σύμφωνα με το 

νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της προετοιμασίας για 

την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 2/3/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4515  

 

 

 

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

 

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

υλοποίησης των Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

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

 

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

υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4522
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4515
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
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13. «Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα υποδομών μεταφορών» 

 

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

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

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

αναγκών Δικαιούχων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

  

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

 

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

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

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

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

εκπαίδευσης.  

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

 

15. «Διαχείριση Βιοαποβλήτων» 

 

Ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κομποστοποίηση βιοαποβλήτων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4473
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4460
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16. «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων 

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

τεχνολογικών φορέων του Υπουργείου Παιδείας» 

 

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

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

τεχνολογικών φορέων του Υπουργείου Παιδείας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

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

Enterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: 

svaina@sbtse.gr 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1081] 

 

1. Ενημερωτική Συνάντηση για τις Χώρες της Λατινικής Αμερικής (Μεξικό, Χιλή και Παναμά), 

10/12/2019 

 

 

 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ο ΣΕΒ και ο Οργανισμός 

Enterprise Greece, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες των χωρών της Λατινικής Αμερικής (Μεξικό, 

Παναμά και Χιλή), διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για τις αγορές αυτές, την Τρίτη 10 

Δεκεμβρίου 2019, στα γραφεία του ΣΕΒ (Ξενοφώντος 5, Σύνταγμα). 

 

Για τη διευκόλυνσή σας, παρακαλούμε όπως βρείτε το προσχέδιο προγράμματος εδώ. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής, μέχρι την 

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019. 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281
mailto:svaina@sbtse.gr
https://drive.google.com/file/d/14_Alln8PGr8E-5yKjFizo43rel5rjb34/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/10O5j2yJYjhNQ2d5Ow1q2hDKDjORwGRzyMk9bAyVl4zk/edit?usp=sharing
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ, Τομέας Βιομηχανίας, 

Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής (κα. Αμαλία Γκουνέλα, Τ. 211 5006 107, Ε. 

ir@sev.org.gr ). 

 

 

2. 43η έκθεση YAPI – TURKEYBUILD, Κωνσταντινούπολη, 18-22 Απριλίου 2020  

 

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 

να συμμετέχουν ως Εκθέτεςς στη μεγαλύτερη Έκθεση της Κατασκευαστικής - Οικοδομικής 

Βιομηχανίας που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη. 

  

Η 43η έκθεση YAPI – TURKEYBUILD στην Κωνσταντινούπολη θα είναι και πάλι το σημείο 

συνάντησης  επαγγελματιών της κατασκευαστικής - οικοδομικής βιομηχανίας που αναζητούν 

ευκαιρίες και καινοτομίες στην παγκόσμια αγορά. 

 

Η μεγαλύτερη πλατφόρμα ανάπτυξης της κατασκευαστικής βιομηχανίας φέρνει κοντά εκθέτες και 

επισκέπτες από την Τουρκία και ολόκληρο τον κόσμο με νεα προιοντα, την τεχνογνωσία, την 

καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες που θα συντελέσουν στις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, τις 

συνεργασίες και τις αποτελεσματικές στρατηγικές. 

 

Η έκθεση YAPI – TURKEYBUILD ως πλατφόρμα επαγγελματικών ευκαιριών συνεχίζει να 

προσφέρει στην κατασκευαστική - οικοδομική βιομηχανία και αναπτυσσεται χρόνο με το χρόνο, 

φιλοξενώντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, συνεισφέροντας στις 

διεθνείς συνεργασίες και στην ανάπτυξη των εξαγωγών. 

 

Ως εκθέτης στην έκθεση YAPI – TURKEYBUILD θα βρεθείτε ανάμεσα σε χιλιάδες προϊόντα, 

υπηρεσίες και τεχνολογίες καθώς και σε περισσότερους από 90.000 επισκέπτες σε ένα τεράστιο 

χώρο 100.000 τετραγωνικών μέτρων. 

 

Στην έκθεση συμμετέχουν Εκθέτες από όλο το φάσμα της Κατασκευαστικής – Οικοδομικής 

Βιομηχανίας όπως: 

  

• Οικοδομικά Μηχανήματα, Εξαρτήματα & Εργαλεία, Οικοδομικό Χάλυβα, Προκατ Κατασκευές, 

Συστήματα Κατασκευής Κτιρίων. 

• Φινιρίσματα, Επενδύσεις Τοίχων & Δαπέδων, Εξοπλισμοί Κουζίνας & Μπάνιου, Πόρτες & 

Αξεσουάρ. 

• Φωτισμός, Ηλεκτρισμός & Αυτοματισμοί. 

• Μονωτικά Υλικά, Χημικά Προϊόντα, Χρώματα, Στέγες. 

• Ξυλουργικά (πόρτες – παράθυρα), Προσόψεις, Αυτόματες πόρτες, Υλικά Ηλιοπροστασίας. 

mailto:ir@sev.org.gr
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• Δομικά συστήματα, Ανελκυστήρες, Εγκαταστάσεις, Λογισμικά. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Αγγελίνα Παπαϊωάννου 

τηλεφωνικά στο 2117000264 - 7 ή στο email: exhibitors@etee.gr  

 

 

3. S3 B2B Food Matchmaking event- Ψηφιοποίηση στον τομέα των Τροφίμων, Ισπανία, 18-20 

Φεβρουαρίου 2020 

 

 

 

Οι εταίροι της S3FOOD προωθούν το πρώτο Matchmaking Event (B2B) στην Asturias (Ισπανία) το 

Φεβρουάριο του 2020 προκειμένου να παράσχουν μια ευκαιρία για διεθνή συνεργασία στην 

εφαρμογή συστημάτων έξυπνων αισθητήρων στη βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής με σκοπό 

τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της ποιότητας, και της ασφάλειας των τροφίμων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: 

svaina@sbtse.gr   

 

 

4. Κατασκευαστική Έκθεση στο Ερμπίλ, Ιράκ, 25-28 Φεβρουαρίου 2020  

 

Μεταξύ 25 και 28 Φεβρουαρίου 2020, θα διοργανωθεί η εν θέματι «Διεθνής Έκθέση 

Κατασκευαστικών Υλικών και Μηχανημάτων», στο Ερμπίλ, στο Ιράκ.  

 

Η εν λόγω Έκθεση οργανώνεται από την εταιρία  Pyramids Group Fairs Inc. - τη μεγαλύτερη εταιρία 

διοργάνωσης εκθέσεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική - τελεί υπό την αιγίδα της 

Ομοσπονδίας των Εμπορικών Επιμελητηρίων του Ιράκ (Federation of Commercial Chambers of Irak) 

και αναμένει 400 εκθέτες, συμμετοχές από τριάντα (30) χώρες και 1500 εμπορικούς επισκέπτες.  

 

mailto:exhibitors@etee.gr
https://1st-s3food-matchmaking-event.b2match.io/
mailto:svaina@sbtse.gr
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Στόχος των διοργανωτών αποτελεί η προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών στους ακόλουθους 

τομείς: 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

- Μηχανήματα και Εξοπλισμός Συντήρησης Σκυροδέματος ή Άσφαλτου 

- Μηχανήματα και Εξοπλισμό Συντήρησης 

- Εξοπλισμός Συσκευασίας Οδοστρώματος και Εδάφους, Γεωτρήσεις, Πλατφόρμες 

- Εξοπλισμός Κοπής και Εξόρυξης,  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

- Πιεσόμετρα και Υδραυλικά Εργαλεία 

- Συμπιεστές,  

- Υδραυλικές αντλίες,  

- Αντλίες Κατασκευής Τσιμέντου και κονιάματος 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

- Εξοπλισμός Μεταφοράς και Εγκατάστασης 

- Πέτρες 

- Χαλίκι 

- Άμμος 

- Ασβέστης 

- Γύψος 

- Τσιμέντο και άλλα Υλικά Συμπληρώσεως και Γεμίσματος 

- Εγκαταστάσεις Παραγωγής και Εξοπλισμού  

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

- Τεχνικά Μηχανήματα Κατασκευής 

- Power Drive Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 

- Μηχανήματα και Οχήματα και Μηχανήματα Παραγωγής Δομικών Υλικών  (Κινητήρες,  

  Κιβώτια ταχυτήτων - Γραμμές μετάδοσης κίνησης) 

- Ανταλλακτικά και συστήματα λίπανσης για μηχανήματα και κατασκευαστικά οχήματα 

 

 Η εν λόγω Διεθνής Έκθεση αποτελεί ευκαιρία εισόδου για τις ελληνικές επιχειρήσεις στην Ιρακινή 

αγορά δομικών υλικών και εξοπλισμού, η οποία έχει εισέλθει σε μία περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης, 

λόγω των αυξημένων εσόδων από το πετρέλαιο. 

  

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στους διοργανωτές προκειμένου να 

δηλώσουν συμμετοχή στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.   
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1. κ. Basil Armoush, Country Manager 

2. κα Lina AlFar , Project Manager 

 

Tel. +962 6 5601656 

Fax +962 6 5606756 

Email: erbilbuilding@topazigroup.com 

Iστοσελίδα: https://www.erbilbuilding.com/ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1082] 

 

• 2019/C 373/05 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις 

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

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

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

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

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006]  ( 1 ) 

 

• 2019/C 384 I/01 Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 

της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 

 

• 2019/C 384 I/02 Πολιτική διακήρυξη για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου 

 

• 2019/C 389/07 Συμπεράσματα του Συμβουλίου ως προς τον βασικό ρόλο των πολιτικών για τη διά 

βίου μάθηση στην ενδυνάμωση των κοινωνιών για τη διαχείριση της τεχνολογικής και της πράσινης 

μετάβασης προς όφελος της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης 

 

• 2019/C 392/07 Ειδική έκθεση αριθ. 21/2019 «Αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής: πρόοδος στον 

τομέα των ζώων, η απειλή όμως για την υγεία εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την ΕΕ» 

 

• 2019/C 401/03 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος της ανακοίνωσης 

της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 

 

mailto:erbilbuilding@topazigroup.com
https://www.erbilbuilding.com/
mailto:sbtse@otenet.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2019:373:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2019:384I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0178.01.ELL&toc=OJ:C:2019:384I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.389.01.0012.01.ELL&toc=OJ:C:2019:389:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.392.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2019:392:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.401.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2019:401:TOC
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• 2019/C 362/07 Ειδική έκθεση αριθ. 17/2019 Υπό κεντρική διαχείριση παρεμβάσεις της ΕΕ στον τομέα 

των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών: ανάγκη για καλύτερη πλαισίωση 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1083] 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1842 L282 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με 

τη θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά περαιτέρω ρυθμίσεις για τις προσαρμογές της δωρεάν κατανομής 

δικαιωμάτων εκπομπής λόγω μεταβολών του επιπέδου δραστηριότητας 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1844 L283 της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2019 για τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «BPF_Iodine_VET» ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1857 της Επιτροπής L286 της 6ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του 

παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1858 της Επιτροπής L286 της 6ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του 

παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1869 της Επιτροπής L289 της 7ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση και τη 

διόρθωση του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια για ορισμένες ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1901 της Επιτροπής L293 της 7ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα κιτρινίνης στα πρόσθετα 

τροφίμων με βάση το ρύζι που έχει υποστεί ζύμωση με τον ερυθρό μύκητα Monascus purpureus  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1902 L293 της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με 

τον καθορισμό τεχνικών πληροφοριών για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των 

βασικών ιδίων κεφαλαίων προς αναφορά με ημερομηνίες αναφοράς από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 έως 

τις 30 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης ( 

1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.362.01.0015.01.ELL&toc=OJ:C:2019:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.282.01.0020.01.ELL&toc=OJ:L:2019:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.283.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.286.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2019:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.286.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2019:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.289.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2019:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.293.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2019:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.293.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2019:293:TOC
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• Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμόσ (ΕΕ) 2019/1935 της Επιτροπής L301 της 13ης Μαΐου 2019 για την 

τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την προσαρμογή των βασικών ποσών σε ευρώ για την 

ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης και τη χρηματοοικονομική ικανότητα των ασφαλιστικών 

και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1964 της Επιτροπής L307 της 26ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με 

την έγκριση της βάσης L-λυσίνης, υγρής, της μονοϋδροχλωρικής L-λυσίνης, υγρής, της 

μονοϋδροχλωρικής L-λυσίνης, τεχνικώς καθαρής, καθώς και της θειικής L-λυσίνης ως πρόσθετων 

υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1965 της Επιτροπής L307 της 26ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με 

την αδειοδότηση του διένυδρου μολυβδαινικού νατρίου ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για πρόβατα ( 

1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1966 της Επιτροπής L307 της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 

τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1084] 

 

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/1847 της Επιτροπής L283 της 31ης Ιουλίου 2019 για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/190/ΕΕ όσον αφορά την ετήσια κατανομή των πόρων 

από το ειδικό κονδύλιο που διατίθεται για την πρωτοβουλία «Απασχόληση των νέων» ανά κράτος 

μέλος μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 

5438] 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2019/1915 του Συμβουλίου L297 της 14ης Οκτωβρίου 2019 για την υπογραφή, εξ 

ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 

Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1942 της Επιτροπής L303 της 22ας Νοεμβρίου 2019 για τη μη 

έγκριση της καρβενδαζίμης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 

προϊόντων 9 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/1958 της Επιτροπής L306 της 25ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με 

παρέκκλιση από την αμοιβαία αναγνώριση, από την Πολωνία, άδειας κυκλοφορίας για βιοκτόνο που 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.301.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2019:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.307.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2019:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.307.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2019:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.307.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2019:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.283.01.0044.01.ELL&toc=OJ:L:2019:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.297.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.303.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2019:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.306.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2019:306:TOC
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περιέχει υδροκυάνιο σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1959 της Επιτροπής L306 της 26ης Νοεμβρίου 2019 για τη μη 

έγκριση του όξινου φωσφορικού άλατος αργύρου-νατρίου-ζιρκονίου ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας 

για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 2 και 7 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1960 της Επιτροπής L306 της 26ης Νοεμβρίου 2019 για τη μη 

έγκριση του ζεόλιθου αργύρου ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων 

προϊόντων 2 και 7 ( 1 ) 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1085] 

 

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1870 της Επιτροπής, L298 της 7ης Νοεμβρίου 2019, για την 

τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα 

επιτρεπτά επίπεδα ερουκικού οξέος και υδροκυανικού οξέος σε ορισμένα τρόφιμα ( EE L 289 της 

8.11.2019 ) 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1086] 

 

• Σύσταση (ΕΕ) 2019/1888 της Επιτροπής L290 της 7ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 

παρακολούθηση της παρουσίας ακρυλαμιδίου σε ορισμένα τρόφιμα 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1087] 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (EE) 2019/1845 L283 της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2019 για την 

τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του 

παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά εξαίρεση για τη χρήση φθαλικού δις-(2-αιθυλεξυλίου) (DEHP) σε ορισμένα εξαρτήματα από 

καουτσούκ για χρήση σε συστήματα κινητήρων ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (EE) 2019/1846 της Επιτροπής L283 της 8ης Αυγούστου 2019 για την 

τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του 

παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.306.01.0040.01.ELL&toc=OJ:L:2019:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.306.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2019:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.298.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2019:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.290.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2019:290:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.283.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2019:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.283.01.0041.01.ELL&toc=OJ:L:2019:283:TOC
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αφορά μια εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε συγκολλητικά κράματα ορισμένων πυκνωτών για 

χρήση σε ορισμένους κινητήρες καύσης ( 1 ) 

 

• Οδηγία (EE) 2019/1922 της Επιτροπής L298 της 18ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση, με 

σκοπό την προσαρμογή στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, του σημείου 13 του μέρους III του 

παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά το αργίλιο ( 1 ) 

 

• Οδηγία (EE) 2019/1929 της Επιτροπής L299 της 19ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του 

προσαρτήματος Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου με σκοπό τη θέσπιση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που 

χρησιμοποιούνται σε ορισμένα παιχνίδια, όσον αφορά τη φορμαλδεΰδη ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L305 της 23ης 

Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της 

ασφάλειας των οδικών υποδομών 

 

• Οδηγία (EE) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L305 της 23ης 

Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου 

της Ένωσης 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1088] 

 

• COM/2019/900 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2020: συνολική αξιολόγηση 

 

• COM/2019/599 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου 

για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα 

 

• COM/2019/930 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ενισχυμένη εποπτεία – Ελλάδα, 

Νοέμβριος 2019 

 

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

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

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.298.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2019:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.299.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2019:299:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0900(01)&qid=1575281346740&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0599&qid=1575281346740&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0930&qid=1575281346740&rid=10
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1089] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 568504-2019  Βουλγαρία-Σόφια: Έπιπλα BG 02/12/2019  03/01/2020 

2 556550-2019  
Βουλγαρία-Gabrovo: 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 
BG 25/11/2019  06/01/2020 

3 560651-2019  
Κύπρος-Λευκωσία: Καλώδια 

υψηλής τάσης 
CY 26/11/2019  27/12/2019  

4 527077-2019  

Κύπρος-Λευκωσία: 

Παρασκευασμένες ζωοτροφές για 

ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα 

και άλλα ζώα 

CY 07/11/2019  10/12/2019 

5 568634-2019  Ελλάδα-Βύρωνας: Προϊόντα άρτου GR 02/12/2019  03/01/2020 

6 565886-2019  

Ελλάδα-Τρίκαλα: Κατεψυγμένα 

ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα 

κρέατα ψαριών 

GR 29/11/2019  14/01/2020  

7 565734-2019  
Ελλάδα-Χανιά: Παστεριωμένο 

γάλα 
GR 29/11/2019  03/01/2020  

8 563811-2019  
Ελλάδα-Διδυμότειχο: Ελαστικά 

ελαφράς και βαρέας χρήσεως 
GR 28/11/2019  03/01/2020  

9 561522-2019  

Ρουμανία-Cermei: Σωλαγωγοί, 

σωληνώσεις, σωλήνες, 

περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και 

συναφή είδη 

RO 27/11/2019  13/12/2019  

10 561487-2019  
Ρουμανία-Suceava: Ελαστικά 

ελαφράς χρήσεως 
RO 27/11/2019  09/01/2020 

 

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

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

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1090] 

 

1. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BRRO20191104001) – Ρουμανική εταιρία διανομής βιομηχανικών 

προϊόντων, 

ειδικά για τη μόνωση των κτιρίων, αναζητά συνεργάτες για δραστηριότητες εισαγωγής και διανομής 

παρόμοιων νέων προϊόντων, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίας εμπορικής αντιπροσωπείας ή 

διανομής. 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568504-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556550-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560651-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527077-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568634-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565886-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565734-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563811-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:561522-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:561487-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b88ded6-6c98-4b7d-ab80-a1ce38e48deb
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2. ΔΡΥΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ (BRSE20191001001) – Σουηδικό ζυθοποιείο αναζητά προμηθευτές δρύινων 

βαρελιών που μπορούν να προμηθεύσουν βαρέλια που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ωρίμανση των 

οίνων υψηλής ποιότητας υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η εταιρεία ενδιαφέρεται για τη σύναψη 

συμφωνίας προμηθευτή και να χρησιμοποιεί τα βαρέλια για τις δικές της ανάγκες ωρίμανσης. 

 

3. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (BRRO20191111001) – Ρουμανική εταιρεία η οποία παρασκευάζει 100% φυσικά, 

χειροποίητα καλλυντικά για γυναίκες και άνδρες και παράγει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων όπως 

κρέμες (ημέρας, νύχτας, αντιρυτιδική, για μετά το ξύρισμα κλπ.), ελιξίρια, βούτυρα σώματος, προϊόντα 

απολέπισης, βάλσαμα για τα χείλη κλπ. αναζητά διεθνείς προμηθευτές συσκευασιών για καλλυντικά 

βάσει συμφωνιών κατασκευής. 

 

4. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRFR20191107001) – Γαλλική ΜΜΕ, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή 

υποκατάστατων γάλακτος και συμπληρωμάτων διατροφής για νεαρά ζώα, αναζητά προμηθευτές 

γάλακτος σε σκόνη για μοσχάρια. Οι σκόνες ή οι πρώτες ύλες πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να ενσωματωθούν στα τελικά προϊόντα τροφής υψηλής απόδοσης 

για μόσχους. Η εταιρεία αναζητά μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμηθευτών. 

 

5. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20191119001) – Πολωνός παρασκευαστής υψηλής ποιότητας ελαίων για 

καλλυντικά αναζητά έναν προμηθευτή σπόρων αγγουριού, κρεμμυδιού, ντομάτας και άλλων 

λαχανικών. Οι σπόροι πρέπει να έχουν ελεγχθεί μικροβιολογικά. Τα πιστοποιητικά των προϊόντων 

μπορούν να προσκομιστούν, αλλά δεν είναι απαραίτητα. Η εταιρεία επιδιώκει να καθιερώσει 

συνεργασία συμφωνίας προμηθευτή. 

 

6. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (BRRO20191004002) – Ρουμανική εταιρεία που παράγει πολυεπίπεδα  

ξύλινα παράθυρα, PVC και αλουμινένιες πόρτες αναζητά προμηθευτές πολυεπίπεδων ξύλινων προφίλ 

από δρυ και έλατο (3000 lm / μήνα). Η εταιρεία αναζητά συνεργασία μέσω συμφωνίας προμηθευτή. 

 

7. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ (BRTR20191118001) – Τούρκος παρασκευαστής δερμοκαλλυντικών και 

προϊόντων ομορφιάς αναζητά προμηθευτές πρώτων υλών, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες 

προμήθειας. Οι προμηθευτές πρέπει να έχουν πείρα στα συναφή αυτά πεδία,  

καλή γνώση των προϊόντων και να δύνανται να έρχονται σε επαφή εγκαίρως. 

 

8. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ (BRPL20191113001) – Πολωνική εταιρεία χρυσοχοΐας αναζητά προμηθευτές 

μοναδικών ασημένιων κοσμημάτων και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για χειροποίητα κοσμήματα από ασήμι 

και φυσικές πέτρες, μοντέρνα κοσμήματα και κοσμήματα σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια. Η εταιρεία 

αναζητά συνεργάτη ώστε να συνάψει μαζί του συμφωνία προμηθευτή. 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d054794b-38f6-4d06-95a1-a1641cba83e3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eb2b5294-f0db-42a7-b552-700361f99dba
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6968e230-7200-4cb1-9c74-22f3858d4d90
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4166166f-2e25-488b-81ef-5269210b39d7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad887ebf-e339-40b6-bc36-e09dc1ba271f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fe462bd-dc3f-4a27-b9f2-0c44835b28f5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f512cdc-4268-4b3a-8fae-749b0a3bb82b
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9. Τουριστικά & ταξιδιωτικά γραφεία 

 

Εταιρία: Kawthar E Moshshaa / TripleP Tours  

Χώρα: Σαουδική Αραβία 

 

Αναζήτηση τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων για συνεργασία. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +966544851546 

Email: kawthar@tripleptours.com 

 

 

10. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 

 

Εταιρία: Ms Samar Yagoub / 3Macarons  

Χώρα: Σαουδική Αραβία 

 

Αναζήτηση πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (confectionery and bakery raw materials) 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +966 555433261 

Email: 3macarons@supply-ex.com 

 

 

11. Ζήτηση κάπαρης 

 

Εταιρία: TAE TRADE and ENGINEERING  

Χώρα: Νότιος Κορέα 

 

Η εταιρεία TAE TRADE ενδιαφέρεται να εισάγει από την Ελλάδα κάπαρη σε γυάλινες ή τσίγκινες 

συσκευασίες. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +827076129072, +821093916447 

Email: sukjin.tae@tae-korea.com 

Website: www.tae-korea.com 

 

 

12. Ενδιαφέρον για εισαγωγή βιομάζα ελιάς από την Ελλάδα 

 

Εταιρία: Euronickel Industries doo  

http://agora.mfa.gr/applications/company/5943
mailto:kawthar@tripleptours.com
http://agora.mfa.gr/applications/company/5944
mailto:3macarons@supply-ex.com
http://agora.mfa.gr/applications/company/5941
mailto:sukjin.tae@tae-korea.com
http://www.tae-korea.com/
http://agora.mfa.gr/applications/company/5942
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Χώρα: Βόρεια Μακεδονία 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +389 43 421 911 

Email: euronickel.industries@euronickel.com 

Website: http://euronickel.com/ 

 

 

13. Ενδιαφέρον εισαγωγής πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων 

 

Εταιρία: IJA Foods  

Χώρα: Καναδάς 

 

Η καναδική εισαγωγική εταιρεία τροφίμων  IJA FOODS ( https://ijafoods.com/) ενδιαφέρεται να 

εισάγει βιολογικές μαρμελάδες, βιολογικά αποξηραμένα φρούτα, βιολογικούς χυμούς και βιολογικό 

ελαιόλαδο από την Ελλάδα. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: 905 605 0244 

Email: eakselrud@ijafoods.com 

Website: https://ijafoods.com/ 

 

 

14. Ενδιαφέρον για εισαγωγή μπύρας από την Ελλάδα 

 

Εταιρία: JL Inc.  

Χώρα: Νότιος Κορέα 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +8231 8049 9256 

Email: jlinc.korea@gmail.com 

 

 

15. Διεθνής διαγωνισμός για προμήθεια εξαρτημάτων εταιρείας Israel Natural Gas Lines Company 

LTD 

 

Εταιρία: ISRAEL NATURAL GAS LINES COMPANY  

Χώρα: Ισραήλ 

 

mailto:euronickel.industries@euronickel.com
http://euronickel.com/
http://agora.mfa.gr/applications/company/5940
https://ijafoods.com/
mailto:eakselrud@ijafoods.com
https://ijafoods.com/
http://agora.mfa.gr/applications/company/5938
mailto:jlinc.korea@gmail.com
http://agora.mfa.gr/applications/company/5939
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Διαγωνισμός εταιρείας Israel Natural Gas Lines Company για προμήθεια εξαρτημάτων. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +97236270419 

Email: c-tender@ingl.co.il 

Website: www.ingl.co.il/tenders-and-rfp/?lamg=eng 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

 

mailto:c-tender@ingl.co.il
http://www.ingl.co.il/tenders-and-rfp/?lamg=eng
mailto:sbtse@otenet.gr

