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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:938]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Σεπτέμβριος 2018 

- Πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων για αναδιάρθρωση κλάδου κλωστοϋφαντουργίας 

                 - Υπό εκκαθάριση η κρατική τσιμεντοβιομηχανία National Company for Cement 

                 - Προς εκποίηση 14 βιομηχανικών εκτάσεων εκκοκκιστηρίων το αιγυπτιακό κράτος 

• Ελληνικές εξαγωγές στην Αίγυπτο, επταμήνου 2018 (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) 

 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:939]  

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

Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας –  Βραζιλίας 

1. Γενικά Στοιχεία 

2. Οικονομία Βραζιλίας 

3. Οικονομικές Προβλέψεις 

4. Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας-Βραζιλίας                                        

• Επιχειρηματικός Οδηγός, Οκτώβριος 2018 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:940]  

• Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Εξελίξεων, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2018 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:941]  

• Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Γεωργία, Οκτώβριος 2018 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:942]  

• Ενημερωτικό Δελτίο για την Αγορά Τροφίμων/Ποτών στις Η.Π.Α - 1/10/2018 

                         - Ραγδαία αύξηση των εισαγωγών χύμα ελαιολάδου στις ΗΠΑ 

                         -Αναστάτωση στην αμερικανική γαλακτοβιομηχανία για τον κυοφορούμενο 

επαναπροσδιορισμό του όρου «γιαούρτι» από την αρμόδια αρχή Ελέγχου Φαρμάκων και 

Τροφίμων ( “ Food &  Drug Administration – F.D.A.”). 

• Ενημερωτικό Δελτίο για την Αγορά Τροφίμων/Ποτών στις Η.Π.Α -15/10/2018 

                         - Επιβλαβής για το πεπτικό σύστημα και το περιβάλλον η κατανάλωση υποκατάστατων                

ζάχαρης,  

σύμφωνα με αποτελέσματα πανεπιστημιακής έρευνας στο Ισραήλ 

- Αύξηση της κατανάλωσης ιχθυηρών σε Η.Π.Α. και Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) 

https://agora.mfa.gr/infofiles/92018%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%207%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%85%202018%20(AGORA)%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202017%20br.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202017%20br.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%CE%BF%CC%81%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CC%81%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CC%81%CE%B1%20%202018%20pdf%20br.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%202018-03%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/64245
https://agora.mfa.gr/infofiles/NEWSLETTER_1102018%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/NEWSLETTER%20_16102018%20us.pdf
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• Ελληνική Συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση Αμυντικού Εξοπλισμού AUSA 2018 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:943]  

• Κύριες Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις στην Ισπανία για το 2019 

• Η βιώσιμη αλιεία στην Ισπανία 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:944]  

• Οικονομικό Δελτίο Ν. 6 - 2018 

- Οικονομία -Οικονομική πολιτική 

- Λιανική καλλυντικών 

- Καταναλωτικές τάσεις 

- Τάσεις στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων Ιταλίας 

• Οικονομικό Δελτίο Ν. 7 - 2018 

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

Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – Ιταλίας 

1. Οικονομία της Ιταλίας 

2. Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας - Ιταλίας 

3. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

                                                    - Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

                                                    - Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

                                                    - Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

                                                    - Προτάσεις ενίσχυσης διμερούς θεσμικού πλαισίου 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:945]  

• Οδηγός Επιχειρείν 2018-2019 

1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία  

2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

          - Στρατηγική Εισόδου 

3. Φορολογία - Δασμολόγηση 

4. Επενδυτικό Περιβάλλον 

• Η Καναδική Αγορά Ελαιολάδου 

1. Παραγωγή, Διάρθρωση Αγοράς, Εισαγωγές 

2. Κατανάλωση, Προτιμήσεις 

3. Ανατγωνισμός 

                            4. Εισαγωγικές Διαδικασίες, Διατυπώσεις και Ετικέτα 

                            5. Συμπεράσματα 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20AUSA%202018%202%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%99%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%202019%20(%CE%95%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A71501)%20(vs-1)%2005102018%202%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%97%20%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%95%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%2002102018%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Deltio_6_2018%20it.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Deltio7_2018%202%20it.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63964
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63964
https://agora.mfa.gr/infofiles/Doing%20Business%20in%20Canada%202018-2019%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63942
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ΚΡΟΑΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:946] 

• Επιχειρηματικός Οδηγός, Οκτώβριος 2018 

1. Η Χώρα 

2. Ιστορική Αναδρομή 

3. Το Κροατικό Κράτος 

4. Περιβάλλον, Πόροι, Οικονομία 

5. Θεσμικό Πλαίσιο της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στην Κροατία 

6. Οικονομικό Περιβάλλον- Εξωτερικό Εμπόριο 

7. Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις  

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

Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – Κροατίας 

1. Οικονομία Κροατίας 

2. Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας - Κροατίας 

3. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:947]  

• Επιχειρηματικός Οδηγός, Οκτώβριος 2018 

1. Γενικά Στοιχεία 

2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

3. Φορολογία-Δασμολόγηση 

4. Επενδυτικό Περιβάλλον 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:948]  

• Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών Ελλάδας – Ολλανδίας κατά το 1ο εξάμηνο 2018 

                                  - Οι κυριότερες εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας προς την Ολλανδία κατά το 1ο εξάμηνο 

2018 

                                  - Οι κυριότερες εισαγωγές αγαθών της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 1ο εξάμηνο 

2018 

• Οι συνέπειες του ολλανδικού διεθνούς εμπορίου στην στρατηγική των εξαγωγικών επιχειρήσεων 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:949]  

• Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος – Συμφωνία για την χονδρική τιμή μήλων – 

Δυνατότητες ελληνικών εξαγωγών φρούτων 

 

ΠΓΔΜ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:950]  

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

Σχέσεων Ελλάδας – ΠΓΔΜ 

1. Οικονομία ΠΓΔΜ 

2. Τομείς της οικονομία της ΠΓΔΜ 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Epixeirimatikos_Odigos_Kroatia_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%203%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%203%20hr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/business%20guide%202018%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/exports-imports%20Jan-%20June%202018%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20nl.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%20%CE%BC%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD%20-%20%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD%20hu.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%20%CE%BC%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD%20-%20%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD%20hu.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/FYROM%20%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202017_rev1%20mk.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/FYROM%20%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202017_rev1%20mk.pdf
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          -Βιομηχανία  

3. Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας -ΠΓΔΜ 

4. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:951]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Σεπτέμβριος 2018 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:952]  

• Δελτίο οικονομικών – επιχειρηματικών εξελίξεων, Σεπτέμβριος 2018 

 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:953]  

• Δελτίο Οικονομικών Ειδήσεων Σιγκαπούρης, Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2018 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:954]  

• Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Σλοβενίας κατά το 1ο εξάμηνο 2018 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:955] 

• Οικονομικό και Επιχειρηματικό Δελτίο Σουηδίας υπ.αρθμ.4/Οκτώβριος 2018 

• Σημαντική αύξηση ελληνικών εξαγωγών προς τη Σουηδία κατά την περίοδο Ιανουαρίου-

Αυγούστου 2018/2017 κατά 17,6%.  

 

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.:956] 

 

 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη 

όσον αφορά τις απαραίτητες βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας του φόρου προστιθέμενης αξίας 

(ΦΠΑ) στην Ε.Ε 

 

2. Νέα στρατηγική για τη βιοοικονομία για μια βιώσιμη Ευρώπη 

 

 

 

 

http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/10/ed_september_18.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63893
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%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-%20%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%201%CE%BF%20%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%202018%20si.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/64129
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/64014
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/64014
mailto:sbtke@otenet.gr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5966_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5966_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5966_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_el.htm
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3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Smarter, greener, more inclusive - indicators to support the Europe 2020 

strategy» για τους δείκτες στήριξης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».. 

 

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.:957] 

 

 

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 Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και 

ώρα 16:00. 

 

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

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

 

 

 

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 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Smarter,_greener,_more_inclusive_-_indicators_to_support_the_Europe_2020_strategy
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Smarter,_greener,_more_inclusive_-_indicators_to_support_the_Europe_2020_strategy
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
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4005
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3. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

 

Έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας 

(π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων 

δικτύων άρδευσης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 22/10/2018 - 21/12/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4122  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

4. «Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Κεντρική & Βόρεια Εύβοια μέσω του 

LEADER - Βιωσιμότητα των δασών» 

 

Στήριξη βασικών τοπικών υπηρεσιών και των σχετικών υποδομών μικρής κλίμακας για τον αγροτικό 

πληθυσμό, στήριξη των αντίστοιχων υποδομών στον πρωτογενή τομέα (αγροτική οδοποιία), καθώς και 

προστασία των δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Εύβοιας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 16/10/2018 - 17/12/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4123  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

5. «Παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε νοσοκομειακές μονάδες» 

 

Πρόσβαση των νοσοκομείων στο δίκτυο ΕΔΕΤ σε υψηλές ταχύτητες 1/10 Gbps μέσω οπτικών ινών, archive 

απεικονιστικών δεδομένων βάσει του προτύπου DICOM, αυθεντικοποίηση χρηστών, ασύρματη πρόσβαση wifi 

εντός του χώρου των νοσοκομείων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 9/10/2018 - 10/12/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4087  

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=4122
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4123
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4087
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6. «Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας» 

 

Παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, δίνοντας 

παράλληλα έμφαση στη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών, αλλά και στην 

αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 8/10/2018 - 31/12/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4073  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

7. «Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 

 

Παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 8/10/2018 - 31/12/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4072  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

8. «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 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4073
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4072
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4053
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9. «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 

 

 

 

10. «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 

 

 

 

11. «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=4046
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4050
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4061
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2018/C 384/04  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2019 — EAC/A03/2018 — Πρόγραμμα Erasmus+ 

 

 

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.:958] 

 

1. IPLS - έκθεση ιδιωτικής ετικέτας στη Ρωσία. Προνομιακή συμμετοχή με το Ελληνορωσικό 

Εμπορικό Επιμελητήριο, 20-21.03.2019 

 

Μοναδική εξειδικευμένη έκθεση ιδιωτικής ετικέτας στη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων 

Κρατών. 

 

Συγκεντρώνει σε μια ενιαία πλατφόρμα όλους τους φορείς λιανικού & χονδρικού εμπορίου, διανομείς, 

εισαγωγείς & εξαγωγείς, HoReCa, αεροπορικές εταιρείες, οι οποίοι αναζητούν αξιόπιστους 

παραγωγούς και προμηθευτές για να δημιουργήσουν, να συσκευάσουν  και να προωθήσουν τις δικές 

τους μάρκες. 

 

Το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της IPLS 

στην Ελλάδα RECO EXPORTS, έχει εξασφαλήσει ιδιαίτερα προνομιακές τιμές για την συμμετοχή στο 

ενιαίο περίπτερο του Επιμελητηριου.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο του ΕΡΕΕ, τηλ. 210 

6981127, hrcc@otenet.gr, Γενική Διευθύντρια κα. Ε.Κοντρατοβα και στην Υπεύθυνη τμήματος 

εξαγωγών του ΕΡΕΕ κα. Ε. Καλίνινα, τηλ 6936831784, kalinagroe@gmail.com  

 

 

2. StartupNow Forum: Μία εκδήλωση αφιερωμένη στην υποστήριξη της νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας, με συμμετοχή του ΕΚΤ, 23-24 Νοεμβρίου 2018 

 

Στις 23-24 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιείται στην Ελευσίνα, το StartupNow Forum, μια νέα 

πρωτοβουλία στον χώρο της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Είναι μία πολυεπίπεδη 

εκδήλωση, αφιερωμένη στο οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας που έχει στόχο να 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2018:384:TOC
mailto:svaina@sbtke.gr
mailto:hrcc@otenet.gr
mailto:kalinagroe@gmail.com


 

 een.ec.europa.eu                   11 
 

προωθήσει την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε startups, νέους επιχειρηματίες, επενδυτές, εκπροσώπους 

εταιριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναζητούν νέες ευκαιρίες. 

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συμμετέχει στη διοργάνωση ως Community Partner, ενώ ο Γιώργος 

Μέγας, στέλεχος της μονάδας «Καινοτομία & Δικτύωση» του ΕΚΤ και Εθνικό Σημείο Επαφής για τις 

ΤΠΕ στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα παρουσιάσει, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου στις 10.00 στο 

Panel Συζήτησης για «τις Δομές Υποστήριξης Επιχειρήσεων», τις ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής, 

δικτύωσης και πληροφόρησης που το ΕΚΤ προσφέρει σε νέες επιχειρήσεις, ως συντονιστής εταίρος 

του Enterprise Europe Network-Hellas αλλά και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για προγράμματα του 

Ορίζοντα 2020. Στην παρουσίαση του θα αναδειχτούν οι προκλήσεις που έχει η υποστήριξη 

επιχειρήσεων αλλά και ο σημαντικός αντίκτυπος που μπορεί να έχει στην ανάπτυξή τους ένα 

λειτουργικό σύστημα υπηρεσιών υποστήριξης, όπως αυτό που προσφέρει στο ΕΚΤ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

3. Επιχειρηματική Αποστολή στην Πολωνία, 15-17.01.2019 

 

Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με την Πολωνική Συνομοσπονδία Εργοδοτών (Lewiatan) και την υποστήριξη 

του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στην Βαρσοβία της 

Πολωνίας, από την Τρίτη 15 έως την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019. 

 

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν οι ακόλουθοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας: 

•Ενέργεια 

•ΤΠΕ 

•Φάρμακα και καλλυντικά 

•Κατασκευές και Δομικά Υλικά 

 

Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των 

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

συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση εδώ, έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

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

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

svaina@sbtke.gr,  

 

http://www.ekt.gr/el/news/22383
https://docs.google.com/forms/d/10bOqj6YoKC5TMCC_NrcCOR-6X4ATqr4FdSwX9GOPIYE/edit?usp=sharing
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/10/trade_mission_poland_18.pdf
mailto:svaina@sbtke.gr
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4. 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”. 

 

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   

https://vinitechsifel2018.b2match.io/
https://www.vinitech-sifel.com/en
mailto:sbtke@otenet.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:959] 

 

• 2018/C 359/04 Ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας — 

Έκθεση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων) η οποία προτείνει 

τροποποιήσεις στα παραρτήματα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017, 

μεταξύ άλλων τη διαγραφή από τον κατάλογο μίας περιοχής δικαιοδοσίας 

 

• 2018/C 361/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ενίσχυση της 

καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: Στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη» 

 

• 2018/C 361/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ισχυροποίηση 

της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού» 

 

• 2018/C 361/06 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Η πολιτιστική 

κληρονομιά ως στρατηγικός πόρος για πιο συνεκτικές και βιώσιμες περιφέρειες στην ΕΕ» 

 

• 2018/C 386/01 Έκθεση δραστηριοτήτων της επιτροπής εποπτείας της OLAF — 2016 

 

• 2018/C 387/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Τοπικά και 

περιφερειακά κίνητρα για την προώθηση μιας υγιεινής και βιώσιμης διατροφής» 

 

• 2018/C 387/07  Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Δέσμη μέτρων 

για τις δημόσιες συμβάσεις» 

 

• 2018/C 387/08 Διερευνητική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Η 

ενωσιακή και παγκόσμια προοπτική της κλιματικής πολιτικής μετά το 2020: Συμβολή στην COP24 της 

σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή» 

 

• 2018/C 391/02 Ειδική έκθεση αριθ. 24/2018 — «Επίδειξη της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εμπορική κλίμακα στην ΕΕ: δεν 

επιτεύχθηκε η επιδιωκόμενη πρόοδος την περασμένη δεκαετία» 

 

• 2018/C 397/01 Αναθεωρημένη δέκατη ένατη ετήσια έκθεση δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 της 

κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον 

έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.359.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2018:359:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.361.01.0015.01.ELL&toc=OJ:C:2018:361:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.361.01.0019.01.ELL&toc=OJ:C:2018:361:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.361.01.0031.01.ELL&toc=OJ:C:2018:361:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.386.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2018:386:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.387.01.0021.01.ELL&toc=OJ:C:2018:387:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.387.01.0037.01.ELL&toc=OJ:C:2018:387:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.387.01.0042.01.ELL&toc=OJ:C:2018:387:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.391.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2018:391:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.397.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2018:397:TOC
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:960] 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1461 της Επιτροπής, L245 της 28ης Σεπτεμβρίου 2018, για την τροποποίηση 

του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά 

τη χρήση υδροξυπροπυλοκυτταρίνης χαμηλής υποκατάστασης (L-HPC) σε συμπληρώματα διατροφής 

( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1462 της Επιτροπής, L245 της 28ης Σεπτεμβρίου 2018, για την τροποποίηση 

του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα 

πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές για 

ορισμένους εστέρες της σορβιτάνης (Ε 491 μονοστεατική σορβιτάνη, Ε 492 τριστεατική σορβιτάνη και 

Ε 495 μονοπαλμιτική σορβιτάνη) ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1513 της Επιτροπής, L256 της 10ης Οκτωβρίου 2018, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά ορισμένες ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, 

μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ), κατηγορίας 1Α ή 1Β ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1514 της Επιτροπής, L256 της 10ης Οκτωβρίου 2018, για την τροποποίηση 

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

και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών abamectin, acibenzolar-S-

methyl, clopyolar-S-methyl, emamectin, fenhexamid, fenpyrazamine, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria 

nishizawae Pn1, τάλκη E553B και tebuconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1515 της Επιτροπής, L256 της 10ης Οκτωβρίου 2018, για την τροποποίηση 

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

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών diphenylamine και oxadixyl 

μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1516 της Επιτροπής, L256 της 10ης Οκτωβρίου 2018, για την τροποποίηση 

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

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες penoxsulam, triflumizole και 

triflumuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2018:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0045.01.ELL&toc=OJ:L:2018:256:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1550 της Επιτροπής, L260 της 16ης Οκτωβρίου 2018, για την 

ανανέωση της έγκρισης του βενζοϊκού οξέος ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για απογαλακτισμένα 

χοιρίδια και χοίρους προς πάχυνση και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1730/2006 και 

(ΕΚ) αριθ. 1138/2007 (κάτοχος άδειας: DSM Nutritional Products Ltd.) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1559 της Επιτροπής, L261 της 17ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του βάμματος κύμινου (Cuminum cyminum L.) ως πρόσθετης ύλης 

ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1564 της Επιτροπής, L262 της 17ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για παρασκεύασμα δολομίτη-μαγνησίτη ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα 

τα ζωικά είδη, με εξαίρεση τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και άλλα μηρυκαστικά προς 

γαλακτοπαραγωγή, τα απογαλακτισμένα χοιρίδια και τους χοίρους προς πάχυνση ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1565 της Επιτροπής, L262 της 17ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με 

την έγκριση παρασκευάσματος της ενδο-1,4-β-μαννανάσης που παράγεται από Paenibacillus lentus 

(DSM 28088) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα 

για ωοπαραγωγή και μικρά είδη πουλερικών εκτός από ωοτόκα πτηνά, γαλοπούλες για πάχυνση, 

γαλοπούλες που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, απογαλακτισμένα χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση και 

μικρά είδη χοίρων (κάτοχος της άδειας Elanco GmbH) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1566 της Επιτροπής, L262 της 18ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-β-

ξυλανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (NRRL 25541) και α-αμυλάσης που παράγεται από 

Aspergillus niger (ATCC66222) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για απογαλακτισμένα χοιρίδια και 

μικρά είδη χοίρων (απογαλακτισμένα), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1453/2004 

(κάτοχος της άδειας Andrès Pintaluba SA) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1567 της Επιτροπής, L262 της 18ης Οκτωβρίου 2018, για τη 

διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/249 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για την 

ταυρίνη, τη β-αλανίνη, την L-αλανίνη, την L-αργινίνη, το L-ασπαρτικό οξύ, την L-ιστιδίνη, την D,L-

ισολευκίνη, την L-λευκίνη, την L-φαινυλαλανίνη, την L-προλίνη, την D,L-σερίνη, την L-τυροσίνη, την 

L-μεθειονίνη, την L-βαλίνη, την L-κυστεΐνη, τη γλυκίνη, το όξινο γλουταμικό νάτριο και το L-

γλουταμικό οξύ ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, και για τη μονοένυδρη 

υδροχλωρική L-κυστεΐνη για όλα τα είδη με εξαίρεση τις γάτες και τους σκύλους ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1568 της Επιτροπής, L262 της 18ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για παρασκεύασμα εστεράσης της φουμονισίνης που παράγεται από Komagataella 

phaffii (DSM 32159) ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για όλα τα είδη χοίρων και πουλερικών ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.260.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2018:260:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.262.01.0020.01.ELL&toc=OJ:L:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.262.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.262.01.0027.01.ELL&toc=OJ:L:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.262.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.262.01.0034.01.ELL&toc=OJ:L:2018:262:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1569 της Επιτροπής, L262 της 18ης Οκτωβρίου 2018, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1110/2011 σχετικά με την έγκριση 

παρασκευάσματος ενζύμου ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 

114044) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όρνιθες ωοπαραγωγής, μικρά είδη πουλερικών και 

χοίρους προς πάχυνση (κάτοχος της άδειας Roal Oy) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1584 της Επιτροπής, L264 της 22ας Οκτωβρίου 2018, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την 

επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση 

και τον έλεγχο των προϊόντων ( 1 ) 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1629 της Επιτροπής, L272 της 25ης Ιουλίου 2018, για την 

τροποποίηση του καταλόγου νόσων που παρατίθεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και 

για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος 

για την υγεία των ζώων») ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1632 της Επιτροπής, L272 της 30ής Οκτωβρίου 2018, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά απομονωμένης βασικής πρωτεΐνης ορού γάλακτος βοοειδών ως νέου 

τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 

) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1633 της Επιτροπής, L272 της 30ής Οκτωβρίου 2018, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά εξευγενισμένου συμπυκνώματος πεπτιδίων γαρίδας ως νέου 

συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 

Επιτροπής ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:961] 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2018/1485 του Συμβουλίου, L251 της 28ης Σεπτεμβρίου 2018, για τον καθορισμό της 

θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τροποποιήσεις των 

παραρτημάτων της ευρωπαϊκής συμφωνίας διεθνών οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων 

(ADR) και των συνημμένων κανονισμών στην ευρωπαϊκή συμφωνία διεθνών εσωτερικών πλωτών 

μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADN) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.262.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.264.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:264:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.272.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2018:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.272.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2018:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.272.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2018:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.251.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2018:251:TOC
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• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1522 της Επιτροπής, L256 της 11ης Οκτωβρίου 2018, για τον 

καθορισμό κοινής μορφής για τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο 

πλαίσιο της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

C(2018) 6549]  ( 1 ) 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:962] 

 

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/227 της Επιτροπής, L249 της 9ης Φεβρουαρίου 2017, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 

περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον δις(πενταβρωμοφαινυλικό)αιθέρα ( 

ΕΕ L 35 της 10.2.2017 ) 

 

• Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574 της Επιτροπής, L252 της 15ης Δεκεμβρίου 

2017, για τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα 

προϊόντα καπνού ( ΕΕ L 96 της 16.4.2018 ) 

 

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L262 

της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου ( ΕΕ L 260 της 17.10.2018 ) 

 

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L270 

της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου ( ΕΕ L 150 της 14.6.2018 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:963] 

 

• COM/2018/698  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή το 2015-2016 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 561/2006 για την 

εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και της οδηγίας 

2002/15/EΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών 

μεταφορών 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0087.01.ELL&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.249.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2018:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.252.01.0047.01.ELL&toc=OJ:L:2018:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.252.01.0047.01.ELL&toc=OJ:L:2018:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.262.01.0090.01.ELL&toc=OJ:L:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.262.01.0090.01.ELL&toc=OJ:L:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.270.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2018:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.270.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2018:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0698&qid=1541425070871&rid=17


 

 een.ec.europa.eu                   18 
 

• COM/2018/697  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Σύνοψη της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης για τη λειτουργία του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών 

προϊόντων 

 

• COM/2018/699 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εφαρμογή των στρατηγικών δεσμεύσεων της ΕΕ για την επισιτιστική και διατροφική 

ασφάλεια: τρίτη διετής έκθεση 

 

• COM/2018/673 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Βιώσιμη βιοοικονομία για την Ευρώπη: ενίσχυση της σύνδεσης 

οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος 

 

• COM/2018/714 Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στις 

Κάτω Χώρες να εισαγάγουν ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 285 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ 

σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας 

 

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.:964] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 479569-2018 
Βουλγαρία-Kardzhali: Ελαστικά 

ελαφράς και βαρέας χρήσεως 
BG 31/10/2018 03/12/2018 

2 478721-2018 
Βουλγαρία-Varna: Ηλεκτρολογικό 

υλικό 
BG 30/10/2018 26/11/2018 

3 475851-2018 Βουλγαρία-Σόφια: Εργαλεία BG 27/10/2018 26/11/2018 

4 481885-2018 Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Ελαιόλαδο GR 02/11/2018 07/12/2018 

5 479672-2018 
Ελλάδα-Άρτα: Διάφορα προϊόντα 

διατροφής 
GR 31/10/2018 01/12/2018 

6 474368-2018 Ελλάδα-Πειραιάς: Γάλα GR 27/10/2018 26/11/2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0697&qid=1541425070871&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0699&qid=1541425070871&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0673&qid=1541425070871&rid=35
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2018:714:FIN&qid=1541425070871&rid=53
mailto:svaina@sbtke.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479569-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478721-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:475851-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481885-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479672-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474368-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
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7 471447-2018 
Ελλάδα-Αθήνα: Μέρη ελαφρών 

πυροβόλων όπλων 
GR 25/10/2018 11/12/2018 

8 467609-2018 
Ελλάδα-Κορυδαλλός: Κοινό αλεύρι 

αρτοποιίας 
GR 24/10/2018 30/11/2018 

9 481919-2018 
Ρουμανία-Oradea: Αντισηπτικά και 

απολυμαντικά 
RO 02/11/2018 06/12/2018 

10 481722-2018 Ρουμανία-Βουκουρέστι: Ψωμί RO 02/11/2018 05/12/2018 

11 481711-2018 
Ρουμανία-Reșița: Τεμαχισμένοι και 

θρυμματισμένοι λίθοι 
RO 02/11/2018 29/11/2018 

12 481690-2018 
Ρουμανία-Piatra Neamț: Λιπαντικά 

έλαια και λιπαντικά μέσα 
RO 02/11/2018 06/12/2018 

 

 

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.:965] 

 

1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (BRDE20180906001) – Γερμανική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2017 με 

επικεφαλής διδάκτορα Χημικό με πολιτιστικό αποτύπωμα στις χώρες της Μέσης Ανατολής και βαθιές 

επιχειρηματικές σχέσεις με παρασκευαστές ειδών προσωπικής υγιεινής (σαπούνια, σαμπουάν κλπ.) και 

καλλυντικών προϊόντων στις χώρες αυτές, αναζητά μακροχρόνια συνεργασία με προμηθευτές 

πρώτων υλών στην Ευρώπη. 

 

2. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRDK20181004001) – Εισαγωγική λιανικής πώλησης εταιρεία από τη Δανία, η οποία 

ειδικεύεται στα βιολογικά τρόφιμα αναζητά παραγωγούς βιολογικών, ξηρών καρπών,  με στόχο να 

λειτουργήσουν  ως διανομέας τους στην αγορά της Δανίας - όπου πωλούν προϊόντα με εμπορικά 

σήματα όσο και με ιδιωτική ετικέτα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναζητά μόνο πιστοποιημένα 

βιολογικά αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, κάσιους, macadamias, φιστίκια και καρύδια πεκάν. 

 

3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ (BRFI20181026001) – Νεοϊδρυθείσα φινλανδική επιχείρηση που 

εξειδικεύεται στην διανομή ενδυμάτων που προορίζονται για σκοπούς εκπαίδευσης στο στρατό, 

αναζητά προμηθευτές στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πολωνία. 

 

4. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRFR20181002001) – Γαλλική εταιρεία αναζητά κατασκευαστές βιομηχανικών 

φούρνων για τη βιομηχανία τροφίμων 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471447-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467609-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481919-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481722-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481711-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481690-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40601463-014a-46b8-b78c-d1426a4db9b0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4b2a45d5-239c-4f45-818a-5a80bec9b35c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad10d9be-e7de-4284-83ee-5f005c6fe16c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3111fe1-22ad-4421-b19d-95217eb36c54
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5. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRUA20180929001) – Ουκρανική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στη διανομή προϊόντων 

στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναζητά ευρωπαϊκές εταιρείες και παραγωγούς τροφίμων που 

ενδιαφέρονται να εισέλθουν στην ουκρανική αγορά. 

 

6. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (BRSE20181008001) – Εταιρεία της Νότιας Σουηδίας με βιολογικά 

προϊόντα φροντίδας δέρματος αναζητά εταιρείες που κατασκευάζουν καθαριστικά μαντήλια. 

 

7. ΕΝΔΥΜΑΤΑ (BRUK20180822001) – Νεοιδρυθείσα επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο που 

ασχολείται με τα είδη μόδας υψηλής ραπτικής αναζητά κατασκευαστές ενδυμάτων ώστε να συνάψει 

μαζί τους συμφωνίες κατασκευής.  

 

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://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2fe8f251-a49d-4be8-8a0e-a1552206c772
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a8a93cb-a8dc-4fd9-aeac-7743e4ecdae1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f6957ac8-8c20-4e0c-a79f-f6b490e3951f
mailto:sbtke@otenet.gr

