
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Σεπτέμβριος 2018 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ      σελ. 

▪ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 

▪ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7 

▪ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 7 

▪ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 11 

▪ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 15 

▪ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18 

▪ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 19 

▪ ΕΓΓΡΑΦΑ COM 20 

▪ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED 20 

▪ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 21 
 

 

 

 

 

 

Ελ. Βενιζέλου 4, 38221, Βόλος 

Τηλ: 2421029407/8, 2421028111 

Φαξ: 2421026394 

Ιστοσελίδα  http://www.sbtke.gr   

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

 

een.ec.europa.eu                    

http://www.sbtke.gr/
mailto:svaina@sbtke.gr
mailto:sbtke@otenet.gr


 

 een.ec.europa.eu                   2 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:854]  

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

1. Οικονομική ανάπτυξη Μαρόκου με επίκεντρο την Καζαμπλάνκα - Κατάταξη της 

Casablanca Finance City σύμφωνα με το Global Financial Centres Index 

2. Οικονομικές προβλέψεις για την ολλανδική οικονομία 

3. Μηδενισμός δασμών για πρώτες ύλες γουνοποιίας στην Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση (Αρμενία, Καζακστάν, Λευκορωσία, Ρωσία, Κιργιζία) 

4. Επανεκκίνηση κατασκευαστικών έργων στο Ιρακινό Κουρδιστάν 

5. Εξέλιξη ελληνικών επενδύσεων στην Τουρκία 

6. Εξέλιξη ελληνικών επενδύσεων στη Ρουμανία 

7. Συμφωνίες επιχειρηματικής συνεργασίας και επενδύσεις της Κίνας στη Σερβία 

8. Διατροφικές και αγοραστικές συνήθειες στη Γερμανία 

9. Αλλαγή προδιαγραφών και έγκριση διάθεσης ελληνικού ούζου στην αγορά ΗΠΑ 

10. Η αγορά οίνου στην Ισπανία το 2018 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:855]  

• Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου (17-24/09/2018) 

- Ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Δομικών Υλικών «The Big 5 Construct Egypt» 

(Απολογισμός) 

                 - Προς εκποίηση 14 βιομηχανικών εκτάσεων εκκοκκιστηρίων το αιγυπτιακό κράτος 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:856]  

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

Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας –  Αυστρίας 

1. Γενικά Στοιχεία 

2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος - Αυστρίας 

3. Συμπεράσματα/ Προτάσεις 

                                                         -  Στρατηγική εισόδου στην Αυστριακή Αγορά   

                                                                 - Με συμμετοχή σε διεθνείς και τοπικές εκθέσεις   

                                                                 - Απευθείας σε σουπερμάρκετς  

                                                                 - Συμμετοχή σε εκδηλώσεις b2b και άλλες εκδηλώσεις   

                                                         - Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου   

                                                         - Προτάσεις Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας   

                                                         - Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων   

https://agora.mfa.gr/images/%CE%93%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%95_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_2018.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/17-24918%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/BIG%205%20CONSTRUCT%20EGYPT%202018%20(AGORA)%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/BIG%205%20CONSTRUCT%20EGYPT%202018%20(AGORA)%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63842
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63842
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ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:857]  

• Επιχειρηματικός Οδηγός, Οκτώβριος 2018 

 1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 

                  2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

                  3. Φορολογία-Δασμολόγηση 

                  4. Επενδυτικό Περιβάλλον 

                  5. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:858]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Σεπτέμβριος 2018 

 1. Οικονομία/Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Γερμανίας 

                  2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδος - Γερμανίας 

                  3. Διατροφικές συνήθειες στη Γερμανία 

                  4. Διεθνείς Εκθέσεις (Απολογισμός) 

                                                   - Συμμετοχή Εκθετών στις Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις στην Γερμανία το 2017  

                                                   - Prolight + Sound (Φρανκφούρτη/Μάιν, 10-13.4.2018) 

                                                   - Musikmesse 2018 (Φρανκφούρτη /Μάιν, 11-14.4.2018) 

                                                   - HANNOVER MESSE & CeMAT 2018 (Αννόβερο, 23-27.4.2018) 

                                                   - ILA 2018 (Βερολίνο,25-29.04.2018) 

                                                   - CeBIT 2018 (Αννόβερο, 11-15 Ιουνίου 2018) 

                                                   - Tendence 2018 (Φρανκφούρτη/Μάιν, 30 Ιουνίου –03 Ιουλίου 2018) 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:859] 

• Πιστοποίηση γαλακτοκομικών προϊόντων και χυμών/αναψυκτικών στα ΗΑΕ. 

• Οδηγός Έλληνα παραγωγού – εξαγωγέα για την εισαγωγή τροφίμων στα ΗΑΕ 

 1. Η αγορά 

                                               -  Γενικά  

                                               - Τοποθέτηση προϊόντων   

                                               - Τρόπος πληρωμής 

                                               - Απαιτήσεις Νομοθεσίας   

                  2. Τελωνειακή Πολιτική – δασμολογικό καθεστώς - φορολογία 

                  3. Συνοδευτικά έγγραφα – διαδικασία καταχώρησης 

                                  -  Προαπαιτούμενα 

                                          - Ελληνικός γραμμοκωδικός (Barcode) 

                                          - Μοναδικός κωδικός εξαγωγέως 

                                  - Συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος στα ΗΑΕ   

                                  - Καταχώρηση του προϊόντος στα ΗΑΕ 

                                  - Ειδικές κατηγορίες προϊόντων 

                                            - Νερό και πάγος 

https://agora.mfa.gr/infofiles/2018%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%92%CE%BA%CE%95%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1%20ba.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter-Berlin_2018B%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%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%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%87%CF%85%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%9F%CE%A5%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97%20%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%20%CE%97%CE%91%CE%95%202018%20ae.pdf
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                                            - Γαλακτοκομικά 

                                            - Χυμοί 

                                            - Οργανικά προϊόντα 

                                            - Κρέατα και παράγωγα – πιστοποίηση halal 

                                            - Αλκοολούχα προϊόντα 

                                   - Επισημάνσεις συσκευασίας 

                                   - Κατοχύρωση εμπορικού σήματος 

                                   - Πιστοποίηση και σήμανση halal 

                  4. Ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στα ΗΑΕ 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:860]  

• Αλλαγή αμερικανικών προδιαγραφών και έγκριση διάθεσης ελληνικού ούζου στην αγορά ΗΠΑ 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:861]  

• Τεχνική μελέτη για την κατάταξη σε δασμολογικές κλάσεις των εξαγομένων και εισαγομένων 

προϊόντων 

• Τεχνική μελέτη Βρετανικής κυβέρνησης για το εμπόριο με την Ε.Ε., σε περίπτωση μη επίτευξης 

συμφωνίας 

• Τεχνική μελέτη Βρετανικής κυβέρνησης για την παραγωγή και πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:862]  

• Οδηγός Επιχειρείν 2018 

                         - Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 

                         - Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

                         - Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις 

• Τα ισπανικά φαρμακευτικά εργαστήρια ζητούν περισσότερη στήριξη από το δημόσιο τομέα για να 

αναπτυχθούν στο εξωτερικό 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:863]  

• Η Αγορά Ιχθυηρών στον Καναδά 

1. Γενικά Στοιχεία – Κατανάλωση Ιχθυηρών 

2. Καναδικές Εισαγωγές 

3. Διμερές Εμπόριο Ιχθυηρών Ελλάδας - Καναδά 

4. Άδειες Εισαγωγής Ιχθυηρών 

5. Σήμανση 

6. Δασμοί 

Παραρτήματα 

  - Σημαντικότεροι Εισαγωγείς Νωπών Ιχθυηρών από την Ελλάδα 

  - Ελληνικής Ιδιοκτησίας Ιχθυοπωλεία/Διανομείς του Μόντρεαλ 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%98%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%A0%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%9F%CF%8D%CE%B6%CE%BF%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/No%20deal%20scenario%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%20%CF%83%CE%B5%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%202%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/No%20deal%20scenario%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%20%CF%83%CE%B5%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%202%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/No%20deal%20scenario%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%95%202%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/No%20deal%20scenario%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%95%202%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/No-deal%20scenario%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%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%202%20gb.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%202018%20es.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%9F%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3,%2024092018%20es.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%9F%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3,%2024092018%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Erevna%20Agoras%20Ixthyhron%202018%20ca.pdf
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  - Εισαγωγείς και Διανομείς Φρέσκων ή σε Πάγο Ιχθυηρών 

  - Εταιρείες Εισαγωγής και Διανομής Ιχθυηρών 

• Συμπλήρωση ενός έτους από την εφαρμογή της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας 

Ε.Ε.-Καναδά/CETA 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Σεπτέμβριος 2018 

1. Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες 

2. Οικονομία 

3. Ενέργεια 

4. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

 

ΚΟΡΕΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:864] 

• Διαδικασίες Εισαγωγής Τροφίμων-Ποτών στην Νότια Κορέα 

• Διεύρυνση προστατευόμενων ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ στη Νότιο Κορέα 

• Επιχειρηματικός Οδηγός Κορέας 2018 

                               - Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις 

                               - Διαδικασίες εισαγωγής ελληνικών προϊόντων στη Νότιο Κορέα  

• Συστάσεις προς ελληνικές επιχειρήσεις γύρω από το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Κορέας 

  

ΚΡΟΑΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:865] 

• Ετήσια Έκθεση 2018 για την Οικονομία της Κροατίας και την Ανάπτυξη των Οικονομικών & 

Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας –  Κροατίας 

1. Οικονομία Κροατίας 

2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος - Κροατίας 

                                                         - Διμερές εμπόριο  

                                                                 - Εμπόριο αγαθών   

                                                         - Άμεσες επενδύσεις  

                                                                     - Επενδύσεις της Ελλάδας στην Κροατία 

                                                                     - Επενδύσεις της Κροατίας στην Ελλάδα 

                                                         - Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Κροατίας 

                                                         - Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2017 

 3. Συμπεράσματα -Προτάσεις 

                                                         - Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών  

                                                         - Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

                                                         - Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας  

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:866]  

• Στρατηγική Εισόδου στη Ρουμανική Αγορά 

• Ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία – Συγκριτική ανάλυση 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63823
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63823
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%20%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%202018%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82%20%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20-%20%CE%A0%CE%BF%CF%84%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1_82018%20kr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%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%CE%A0%CE%9F%CE%A0-%CE%A0%CE%93%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%20%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1_1092018%20kr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82%202018%20kr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CF%8D%CF%81%CF%89%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%20%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82%20kr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%20%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_2018%20hr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%20%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_2018%20hr.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63760
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63772
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• Ενημερωτικό Δελτίο, Σεπτέμβριος 2018 

1. Γενική Οικονομική Θεώρηση 

2. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

3. Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Ρουμανίας κατά το Α’ Εξάμηνο 2018. Αύξηση ελληνικών 

εξαγωγών κατά 11,09% 

4. Δράσεις Γραφείου 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:867]  

• Eastern Economic Forum 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Αύγουστος 2018 

 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:868]  

• Διμερές Εμπόριο Ελλάδος -Σιγκαπούρης, Α΄ Εξάμηνο 2018 

• Δελτίο Οικονομικών Ειδήσεων Σιγκαπούρης, Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2018 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:869]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιούλιος – Αύγουστος 2018 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:870] 

• Επιχειρηματικός Οδηγός Τουρκίας, Ιούνιος 2018 

1. Γενικά 

2. Προσέγγιση της Αγοράς 

                                                         - Φορολογία 

3. Η Τούρκικη αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 

4. Εξαγωγή Ελληνικών Προϊόντων στην Τουρκική Αγορά 

5. Αναλυτική Παρουσίαση Κατηγοριών Προϊόντων και Υπηρεσιών με 

Προοπτικές στην Τουρκία 

                                                         - Αγροτικά Προϊόντα – Κτηνοτροφικά – Τρόφιμα 

                                                         - Δομικά Υλικά 

                                                         - Φαρμακευτικά 

                                                         - Καλλυντικά 

                                                         - Πλαστικά 

                                                         - Υλικά Συσκευασίας 

                                                         - Κατασκευές 

                                                         - Τουρισμός 

                                                         - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Enimerotiko%20Deltio%20september%202018%20f%20ro.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63683
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63521
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A3-%20%CE%A3%CE%99%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%84%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F%202018%20sg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%99%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%A3%20(%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202018)%20sg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%202018%20si.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Doing%20Business%20in%20Turkey%202018%20tr.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Γ. Φράγκου, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: 

sbtke@otenet.gr   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:871] 

 

 

1. Ασφαλέστερα προϊόντα: ενίσχυση των ελέγχων και επιθεωρήσεων για την προστασία των 

καταναλωτών. 

 

2. Έκθεση της Ε.Ε. για την κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία. 

 

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο «Health and food audits and analysis programme 2018», για τον έλεγχο που 

θα πραγματοποιηθεί το 2018 στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας των ζώων, της 

καλής μεταχείρισης των ζώων, της υγείας των φυτών και ορισμένων τομέων της ανθρώπινης υγείας. 

 

4. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο «Innovation kitchen» με τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Horizon 

2020 - SME Instrument». 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Σ. Βαινά, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: 

svaina@sbtke.gr   

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:872] 

 

 

1. Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό 

Άλμα»έως 31/10/2018 & δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης 

 

Ανακοινώθηκε η δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

επιχειρηματικών σχεδίων στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα». Mεταξύ άλλων παρατείνεται 

η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 

και ώρα 16:00. 

 

Δείτε τη 2η τροποποίηση για το «Ψηφιακό Βήμα» εδώ. 

Δείτε τη 2η τροποποίηση για το «Ψηφιακό Άλμα» εδώ. 

 

 

mailto:sbtke@otenet.gr
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180903IPR11612/safer-products-stepping-up-checks-and-inspections-to-protect-consumers
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180903IPR11612/safer-products-stepping-up-checks-and-inspections-to-protect-consumers
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/10/Circular_Economy_Bioeconomy.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/10/Health_Food_Safety.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/10/Innovation_Kitchen.pdf
mailto:svaina@sbtke.gr
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180927_apof_2hs_tropop_paratasi_vima.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180927_apof_2hs_tropop._paratasi_alma.pdf
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2. Ανακοίνωση προδημοσίευσης Β' Κύκλου για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ–

Δημιουργώ–Καινοτομώ» 

 

Την προδημοσίευση του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών 

έργων «Ερευνώ– Δημιουργώ– Καινοτομώ» ανακοίνωσαν στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και 

Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου. 

Η Δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, συγχρηματοδοτείται 

από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους. Έχει συνολικό 

προϋπολογισμό 460.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και  ενδεικτικό προϋπολογισμό για τον Β κύκλο 

117.464.278 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη). 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4005  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

3. «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (β’ κύκλος)» 

 

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα 

ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της 

απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων 

εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 1/11/2018 - 30/4/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4053  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

4. «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο » 

 

Παροχή της δυνατότητας στους πολίτες για ασύρματη δωρεάν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο με 

τεχνολογία WiFi σε δημόσια σημεία με πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον ανά την επικράτεια. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 20/9/2018 - 16/11/2018, ώρα 16:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4046  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4005
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4053
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4046
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5. «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία» 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία, με σκοπό την επίτευξη των 

εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 24/9/2018 - 31/10/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4055  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

6. «Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια κτίρια της 

Στερεάς Ελλάδας» 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων με σκοπό την αξιοποίηση του δυναμικού 

εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα του Δημόσιου 

Τομέα. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 3/9/2018 - 30/11/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4050  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

7. «Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων» 

 

Παρεμβάσεις χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας 

και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περίοδος υποβολής: 10/8/2018 - 31/3/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4061  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4055
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4050
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4061
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8. «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών 

Natura» 

 

Ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών 

Natura 2000 και εφαρμογή της διαχείρισης οικοτόπων, ειδών και περιοχών Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση 

της κατάστασης διατήρησης και την προστασία. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περίοδος υποβολής: 1/8/2018 - 26/10/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4062  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

9. «Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν.Εύβοια) - Άνδρος και Άνδρος - Τήνος» 

 

Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών για δύο διασυνδέσεις, 

που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες διασυνδέσεις Λιβάδι (Ν. Εύβοια) - Άνδρος και Άνδρος -Τήνος. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 1/8/2018 - 22/10/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3998  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

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

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

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

επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Στερεάς Ελλάδας 

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

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

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4062
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3998
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3942


 

 een.ec.europa.eu                   11 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2018/C 315/10 Προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του 

προγράμματος εργασίας 2019 του ΕΣΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» — το 

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

 

 

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

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

svaina@sbtke.gr 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:873] 

 

1. Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στις 14-15 Νοεμβρίου στο Μάλμο της Σουηδίας στο 

πλαίσιο των εκθέσεων Nordic Organic Food Fair and Natural Products Scandinavia, Enterprise 

Europe Network 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

2. Διεθνής Έκθεση «SIAL 2018», 21-25 Οκτωβρίου 2018, Παρίσι, Γαλλία, στον κλάδο των 

τροφίμων και ποτών 

 

3. Επιχειρηματική Αποστολή στο Βιετνάμ, 8 – 14 Δεκεμβρίου 2018 

 

Ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του 

Βιετνάμ και την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή 

στο Ανόι και στην Χο Τσι Μιν του Βιετνάμ, από την Δευτέρα 10 έως την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 

2018, με αναχώρηση το Σάββατο 8.12 και επιστροφή την Παρασκευή 14.12.2018. 

 

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 

 

Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των 

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

συμπληρώνοντας έως την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, τη σχετική δήλωση. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.315.01.0021.01.ELL&toc=OJ:C:2018:315:TOC
mailto:svaina@sbtke.gr
https://nordic-organic-natural-matchmaking.b2match.io/page-2341
https://www.sialparis.com/
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/09/Company_Mission_vietnam.pdf
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4. Ενημερωτική Συνάντηση για τις Χώρες της Βαλτικής, Τετάρτη 17-10-2018 

 

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

Greece, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες των χωρών της Βαλτικής, διοργανώνουν ενημερωτική 

συνάντηση για τις αγορές της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, την Τετάρτη 17 

Οκτωβρίου 2018, στα γραφεία του ΣΕΒ (Ξενοφώντος 5, Σύνταγμα). 

 

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

 

Επίσης, παραθέτονται ενημερωτικά σημειώματα για την Εσθονία, την Λετονία και την Λιθουανία. 

 

Εφόσον ενδιαφέρεσθε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε ΕΔΩ τη φόρμα 

συμμετοχής, μέχρι την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ, Τομέας Βιομηχανίας, 

Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη, Τ. 211 5006 121, Ε. ir@sev.org.gr ) 

και τον Enterprise Greece (κ. Χρήστος Σκούρας, Τ.  210 335 5770,  Ε. 

ch.skouras@enterprisegreece.gov.gr) 

 

 

5. Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στις 14-15 Νοεμβρίου στο Μάλμο της Σουηδίας στο 

πλαίσιο των εκθέσεων Nordic Organic Food Fair and Natural Products Scandinavia, Enterprise 

Europe Network 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

6. Επιχειρηματική Αποστολή στην Νιγηρία, 5-9 Νοεμβρίου 2018 

 

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

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

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

 

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 

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

 

Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των 

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

https://drive.google.com/file/d/1aFmHzZF3x3zEvGRkSn2Doo0ljjJ_hZKB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hLZrNKIqMPbzgjUxdXCk21a0mfd-Hn-Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15T-Unp3zfwIqujhpbQ5ZMlAQkwtyYi34/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CEJ56sjfV_os7zIrBBw5pudnxuh_XVJC/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1G3a6u4RLqkFAR3SW4-LP0vRDyVDIO5HylWDtbXm2M7o/edit?usp=sharing
mailto:ir@sev.org.gr
mailto:ch.skouras@enterprisegreece.gov.gr
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/09/2018_Nordic-OrganicNatural_Matchmaking_Event.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Df6SXsrAcn2cDtlTM9VzmTS_PBAATLqf/view?usp=sharing
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χρονοβόρες διαδικασίες, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

7. METAL MACHINERY 2018, 9 - 11 Νοεμβρίου 2018 

 

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

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

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

 

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

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

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

των νέων τεχνολογιών παραγωγής.  

 

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

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

αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. 

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

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

ναυπηγοεπισκευής, αυτοκινήτου, διυλιστηρίων κ.α. 

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

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

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

προϊόντα και τις λύσεις που προσφέρουν. 

 

Ξεχωριστή για τη METAL MACHINERY  2018 είναι η συμμετοχή  του Εργαστηρίου Τεχνολογίας 

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

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

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

εφαρμογές που μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

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

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

αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 300 οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

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

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

Ελευθέριος Βενιζέλος.  

https://docs.google.com/forms/d/17up282wxMc2zZSnARiMYo5C6EQxZpdfPwCrERX1LwG8/edit?usp=sharing
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/NIGERIA_2018_b2b.pdf
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Υποστηρικτής της METAL MACHINERY  2018 είναι ο ΣΕΚΕΜ   ενώ  η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα 

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

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

Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ). 

 

Σημειώνεται τέλος ότι για την έκθεση προγραμματίζονται δρομολόγια δωρεάν μεταφοράς επισκεπτών 

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

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

στο site www.metalmachinery.gr.  

 

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

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

svaina@sbtke.gr,  

 

 

8. ViniTech-Sifel 2018 International Business Meetings (B2B) - Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών 

συναντήσεων στον τομέα της Οινοποιίας, της Δενδροκομίας και των Οπωροκηπευτικών στο 

Μπορντό της Γαλλίας, στο πλαίσιο της ομώνυμης διεθνούς έκθεσης  

 

Στο πλαίσιο της έκθεσης ViniTech-

Sifel, διοργανώνεται η εκδήλωση 

ViniΤech-Sifel 2018 International 

Business Meetings, σκοπός της οποίας 

είναι να πραγματοποιηθούν 

επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) 

μεταξύ επιχειρήσεων  των κλάδων της οινοποιίας, της δενδροκομίας και των οπωροκηπευτικών  από τις 

συμμετέχουσες χώρες. Η εκδήλωση, που αποτελεί πρωτοβουλία του δικτύου Enterprise Europe Network, θα 

πραγματοποιηθεί παράλληλα με την έκθεση ViniTech-Sifel, δηλαδή μεταξύ 20-22 Νοεμβρίου 2018 στο 

Μπορντό της Γαλλίας. 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής Υποστήριξης “Enterprise Europe Network-Hellas”, προσκαλεί 

εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό χώρο, να συμμετέχουν στη Διεθνή Εκδήλωση 

Επιχειρηματικών Συναντήσεων “ViniTech-Sifel 2018 International Business Meetings”. 

 

 

 

http://www.metalmachinery.gr/
mailto:svaina@sbtke.gr
https://vinitechsifel2018.b2match.io/
https://www.vinitech-sifel.com/en
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B2B – Προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις 

 

Το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Περιφέρειας Nouvelle-Aquitaine της Γαλλίας, στην οποία 

ανήκει το Μπορντό, σε συνεργασία με το Δίκτυο “Enterprise Europe Network”, διοργανώνουν μια εκδήλωση 

Επιχειρηματικών Συναντήσεων (ViniTech-Sifel 2018 International Business Meetings), ώστε επιχειρήσεις 

στους κλάδους: 

 

• Εξοπλισμός οινοποιιών και κελαριών  

(Winery and cellar equipment) 

• Τεχνικές καλλιέργειας (Farming techniques) 

• Υπηρεσίες (Services) 

• Εμφιάλωση και συσκευασία (Bottling and packaging) 

 

να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις (B2B) με επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην 

εκδήλωση. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Γ. Φράγκου, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: 

sbtke@otenet.gr   

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:874] 

 

• 2018/C 315/10 Προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του 

προγράμματος εργασίας 2019 του ΕΣΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» — το 

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

 

• 2018/C 329/02 Ειδική έκθεση αριθ. 17/2018 — «Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν με τις 

ενέργειές τους τη χαμηλή απορρόφηση κατά τα τελευταία έτη της περιόδου προγραμματισμού 2007-

2013, χωρίς όμως να εστιάζουν επαρκώς στα αποτελέσματα» 

 

• 2018/C 324/05 Ειδική έκθεση αριθ. 23/2018 — «Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η προστασία της υγείας μας 

παραμένει ανεπαρκής» 

 

• 2018/C 331/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την 

οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (2015/2318(INI)) 

 

mailto:sbtke@otenet.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.315.01.0021.01.ELL&toc=OJ:C:2018:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.329.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2018:329:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.324.01.0012.01.ELL&toc=OJ:C:2018:324:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0010.01.ELL&toc=OJ:C:2018:331:TOC
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• 2018/C 331/05 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την 

αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» με γνώμονα την ενδιάμεση 

αξιολόγησή της και την πρόταση για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο (2016/2147(INI)) 

 

• 2018/C 337/09 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το 

σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/6 της Επιτροπής όσον αφορά τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα που υπόκεινται σε ειδικούς 

όρους οι οποίοι διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας 

μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα (D051561/01 — 2017/2837(RSP)) 

 

• 2018/C 347/13 Διορθωτικό στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος εργασιών 

για επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του 

μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020 [Εκτελεστική απόφαση της 

Επιτροπής C(2018) 568] — «CEF-TC-2018-3: Κυβερνοασφάλεια» ( ΕΕ C 155 της 3.5.2018 ) 

 

• 2018/C 346/07 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το 

σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων 

που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, 

σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D051972 — 2017/2879(RSP))) 

 

• 2018/C 346/08 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το 

σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων 

που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-

44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D051971 — 2017/2878(RSP)) 

 

• 2018/C 346/15 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τον 

έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των 

προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» (2016/2242(INI)) 

 

• 2018/C 346/17 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το 

σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά 

προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 

(DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052754 — 

2017/2905(RSP)) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0030.01.ELL&toc=OJ:C:2018:331:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.337.01.0059.01.ELL&toc=OJ:C:2018:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.347.01.0025.01.ELL&toc=OJ:C:2018:347:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0055.01.ELL&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0060.01.ELL&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0105.01.ELL&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0122.01.ELL&toc=OJ:C:2018:346:TOC
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• 2018/C 346/18 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το 

σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων 

που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 

40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 

ζωοτροφές (D052752 — 2017/2906(RSP)) 

 

• 2018/C 346/19 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το 

σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων 

που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × 

Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 

× ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον 

κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς 

τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052753 — 2017/2907(RSP)) 

 

• 2018/C 346/20 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το 

έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (2017/2742(RSP)) 

 

• 2018/C 346/24 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την 

εφαρμογή της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 

Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την 

αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (2016/2251(INI)) 

 

• 2018/C 346/26 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις 

οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ 2017/2114(INI) 

 

• 2018/C 346/27 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017 που περιέχει την 

σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την προτεινόμενη 

διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία (2017/2192(INI)) 

 

• 2018/C 346/28 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017 που περιέχει την 

σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την προτεινόμενη 

διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τη Νέα Ζηλανδία 

(2017/2193(INI)) 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0127.01.ELL&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0133.01.ELL&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0139.01.ELL&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0184.01.ELL&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0200.01.ELL&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0212.01.ELL&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0219.01.ELL&toc=OJ:C:2018:346:TOC
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:875] 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1254 της Επιτροπής, L237 της 19ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά 

με την άρνηση αδειοδότησης της ριβοφλαβίνης (80 %) που παράγεται από τον Bacillus subtilis 

στέλεχος KCCM-10445 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών που ανήκει στη λειτουργική ομάδα 

«βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου αποτελέσματος» ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1258 της Επιτροπής, L238 της 18ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων Ecolab Iodine PT3 Family ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1259 της Επιτροπής, L238 της 20ής Σεπτεμβρίου 2018, για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 873/2012 της Επιτροπής για μεταβατικά μέτρα όσον αφορά τον ενωσιακό 

κατάλογο αρωματικών υλών και πρώτων υλών που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παράταση 

της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 4 για την αρωματική (αρτυματική) ύλη «συμπύκνωμα γεύσης 

γκριλ (φυτικό)», αριθ. FL 21.002 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1260 της Επιτροπής, L238 της 20ής Σεπτεμβρίου 2018, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της 

περιόδου έγκρισης των δραστικών ουσιών pyridaben, quinmerac και φωσφίδιο του ψευδαργύρου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1261 της Επιτροπής, L238 της 20ής Σεπτεμβρίου 2018, για τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Hypred's iodine based products» ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1262 της Επιτροπής, L238 της 20ής Σεπτεμβρίου 2018, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-methylcyclopropene, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, 

chlorotoluron, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dimethenamid-p, diuron, 

fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fosthiazate, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, thiophanate-

methyl και tribenuron ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1266 της Επιτροπής, L238 της 20ής Σεπτεμβρίου 2018, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών δεκανόλη-1, 6-βενζυλαδενίνη, θειικό αργίλιο, azadirachtin, 

bupirimate, carboxin, clethodim, cycloxydim, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquin, 

fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, ινδολυλβουτυρικό οξύ, isoxaben, lime sulphur, 

μεταλδεΰδη, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinate και tebufenozide ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.237.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0030.01.ELL&toc=OJ:L:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0062.01.ELL&toc=OJ:L:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.238.01.0081.01.ELL&toc=OJ:L:2018:238:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1287 της Επιτροπής, L240 της 24ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Quat-chem's iodine based products» ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1288 της Επιτροπής, L240 της 24ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Prodhynet's iodine based products» ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1293 της Επιτροπής, L243 της 26ης Σεπτεμβρίου 2018, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 όσον αφορά τις προϋποθέσεις χρήσης του 

νέου τροφίμου «λακτιτόλη» ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:876] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1282 της Επιτροπής, L239 της 21ης Σεπτεμβρίου 2018, 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(2018) 6256]  ( 1 ) 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:877] 

 

• Διορθωτικό στην οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, L225 της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις 

αγαθών εξ αποστάσεως ( ΕΕ L 348 της 29.12.2017 ) 

 

• Διορθωτικό στην οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, L225 της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις 

αγαθών εξ αποστάσεως ( ΕΕ L 125 της 22.5.2018 ) 

 

• Διορθωτικό στην οδηγία (EE) 2017/2398 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L225 

της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία 

των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή 

μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία ( ΕΕ L 345 της 27.12.2017 ) 

  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.240.01.0035.01.ELL&toc=OJ:L:2018:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.243.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2018:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.239.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2018:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.225.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:225:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.225.01.0001.02.ELL&toc=OJ:L:2018:225:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.225.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2018:225:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.225.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2018:225:TOC
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:878] 

 

• COM/2018/656  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, 

συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης έγκαιρης προειδοποίησης για τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να 

μην επιτύχουν τον στόχο για την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων για το 

2020 

 

• COM/2018/651  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων 

των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 

 

• COM/2018/627 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχετικά με τη συνολική λειτουργία των επίσημων ελέγχων που εκτελέστηκαν στα 

κράτη μέλη (2014-2016) για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί τροφίμων και 

ζωοτροφών και προς τους κανόνες περί υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων 

 

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

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

svaina@sbtke.gr   

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:879] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 431440-2018 
Βουλγαρία-Topolovgrad: Τρόφιμα, 

ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 
BG 04/10/2018 07/11/2018 

2 429352-2018 
Βουλγαρία-Batak: Βαφές, βερνίκια 

και μαστίχες 
BG 03/10/2018 06/11/2018 

3 429045-2018 

Βουλγαρία-s. Gramatikovo: 

Προϊόντα κτηνοτροφίας, θήρας και 

αλιείας 

BG 03/10/2018 13/11/2018 

4 428289-2018 
Βουλγαρία-Σόφια: Μονωμένα 

σύρματα και καλώδια 
BG 02/10/2018 05/11/2018 

5 432912-2018 Ελλάδα-Τρίκαλα: Νωπά πουλερικά GR 04/10/2018 13/11/2018 

6 429304-2018 Ελλάδα-Αθήνα: Κρέας GR 03/10/2018 07/11/2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0656&qid=1538644393964&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0651&qid=1538644393964&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0627&qid=1538644393964&rid=14
mailto:svaina@sbtke.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431440-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429352-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429045-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428289-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432912-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429304-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
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7 429084-2018 Ρουμανία-Pitești: Μήλα RO 03/10/2018 07/11/2018 

8 426441-2018 
Ρουμανία-Βουκουρέστι: Ελαστικά 

ελαφράς και βαρέας χρήσεως 
RO 02/10/2018 01/11/2018 

 

 

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

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

svaina@sbtke.gr 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:880] 

 

1. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRBG20180802002) – Βουλγαρική εταιρεία αναζητά παραγωγούς λωτού και ροδιού από 

την Ελλάδα ή την ΠΓΔΜ. Δεν απαιτείται ελάχιστη ποσότητα, αλλά η εταιρεία επιθυμεί να 

επεξεργαστεί 10 τόνους φρούτων ετησίως. 

 

2. ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (BRFR20180823001) – Γαλλική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στη 

συσκευασία τροφίμων εισάγει και διανέμει πλαστικά δοχεία για συσκευασία γιαουρτιού σε Γάλλους 

αγρότες και γαλακτοκομεία. Επίσης, πωλεί πλαστικά για κρέμα γάλακτος και κρέμα τυριού. Η εταιρεία 

αναζητά  νέους προμηθευτές στην Ευρώπη, που είναι σε θέση να παράγουν μεταξύ 30 και 70 

εκατομμύρια δοχεία με καπάκια από αλουμίνιο ανά έτος βάσει συμφωνίας κατασκευής. 

 

3. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRU20171214001) – Εταιρεία από την περιοχή Novgorod της Ρωσίας, η οποία 

ειδικεύεται στην παραγωγή φυτικών προϊόντων και προϊόντων με βάση το μέλι, αναζητά 

προμηθευτές βοτάνων διαφόρων ειδών για την παρασκευή των προϊόντων τους. 

 

4. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRO20180831001) – Ρουμανική εταιρεία η οποία ειδικεύεται σε χονδρική και λιανική 

πώληση ξηρών καρπών και καφέ, ενδιαφέρεται να συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες με διανομείς 

ξηρών καρπών. Η συνεργασία με τους εταίρους θα βασίζεται σε συμφωνίες παροχής υπηρεσιών 

διανομής. Η ρουμανική εταιρεία ενδιαφέρεται για διεθνείς εταίρους ικανούς να προμηθεύουν ξηρούς 

καρπούς (π.χ. σπόρους, αμύγδαλα, σταφίδες, χουρμάδες, βερίκοκα, μείγμα φρούτων). Οι δυνητικοί 

εταίροι πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές απαιτήσεις για τη σύναψη συμφωνιών διανομής. Οι ποσότητες 

των παραγγελθέντων προϊόντων θα διαπραγματεύονται με τους προμηθευτές 

 

5. ΞΥΛΕΙΑ (BRSI20180830001) – Σλοβενική εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων ξυλείας 

και άλλων προϊόντων για κατασκευές και ξυλουργικές εργασίες (ξυλεία, ξύλινες σανίδες, καυσόξυλα 

κλπ.), καθώς και υπηρεσίες σχετικές με τα ξυλουργικά προϊόντα στους πελάτες της. Η εταιρεία 

αναζητά προμηθευτές όλων των ειδών ξύλου και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με αυτόν τον 

τομέα. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών διανομής θα υπογραφεί με τον προμηθευτή. 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429084-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426441-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d91f31ec-498d-450a-b8aa-0a0c4ed791ee
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/36b63f43-8dec-43fe-b60d-a6779f0b3c26
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2547ec7-ad11-4661-b867-4b41161b0b0c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76865d7d-3748-4b8c-b2b0-5f5cab3fc0c4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7795e77e-0bf3-4d36-8cad-4078b3fe8930
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6. Ζήτηση Τοματοπολτού 

 

Εταιρία: International Trade Service Ltd. 

 

Η εταιρεία "Trading Company Stream Ltd" (International Trading Service) ασχολείται με την 

εισαγωγή, την παραγωγή κονσερβοποιημένων προϊόντων και τη διανομή στην Ουκρανία. Η εταιρεία 

εισάγει ελληνικά προϊόντα τα τελευταία δέκα χρόνια. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να εισάγει 

τοματοπολτό σε συσκευασία 220lt ή σε IBC tank 

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/7703  

 

 

7. Ζήτηση τριφυλλιού για ζωοτροφή 

 

Εταιρία: Consider Consultancy  

Η εμιρατινή εταιρεία συμβούλων Consider Consultancy αναζητεί, για λογαριασμό εμπορικής 

εταιρείας με έδρα στο Ντουμπάι, εξαγωγείς ζωοτροφών για άλογα (τριφύλλι). 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://agora.mfa.gr/index.php?option=com_agora&view=search&Itemid=944&list_limit=10&search

_text=Consider+consultancy&search_type=0&date_from=&date_to=  

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Γ. Φράγκου, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: 

sbtke@otenet.gr   

 

https://agora.mfa.gr/applications/application/7703
https://agora.mfa.gr/applications/company/5857
https://agora.mfa.gr/index.php?option=com_agora&view=search&Itemid=944&list_limit=10&search_text=Consider+consultancy&search_type=0&date_from=&date_to
https://agora.mfa.gr/index.php?option=com_agora&view=search&Itemid=944&list_limit=10&search_text=Consider+consultancy&search_type=0&date_from=&date_to
mailto:sbtke@otenet.gr

