
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Δεκέμβριος 2018 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ      σελ. 

▪ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 

▪ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5 

▪ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6 

▪ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 10 

▪ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 12 

▪ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15 

▪ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  16 

▪ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 16 

▪ ΕΓΓΡΑΦΑ COM 17 

▪ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED 18 

▪ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 19 
 

 

 

 

 

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.:1147]  

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

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

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1148]  

• Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου, 9-16 Δεκεμβρίου 2018 

- Κατασκευαστικός Τομέας 

- Ενέργεια 

- Εμπόριο 

- Βιομηχανία 

 

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1149]  

• Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων – Νοέμβριος 2018                

- Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο Βέλγιο το εννεάμηνο του 2018 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1150]  

• Διεθνείς Εκθέσεις στην Γερμανία: Στατιστικά στοιχεία, τάσεις, προοπτικές- Στοιχεία 2017 

• Συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Food & Life 2018 

• Ο ρόλος των ΕΒΕ στην προώθηση εξωστρέφειας των βαυαρικών επιχειρήσεων 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1151]  

• Ελληνική συμμετοχή σε διεθνή έκθεση κατασκευών BIG 5 Show Dubai 2018 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1152]  

• Έρευνα Αγοράς: «Η Αγορά Κρασιού στις ΗΠΑ» 

1. Παρουσίαση Κλάδου 

     - Ιστορική αναδρομή – Γενικά χαρακτηριστικά αγοράς κρασιού των ΗΠΑ 

2. Προσφορά 

      - Παγκόσμιο δυναμικό κλάδου 

      - Κόστη και τιμές 

3. Ζήτηση 

       - Μέγεθος αγοράς/τμήματα αγοράς – εξέλιξη κατανάλωσης 

       - Αγοραστική συμπεριφορά και τάσεις της ζήτησης 

http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/12/gnous_pratte_nov18.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/12/gnous_pratte_dec18.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/9-161218%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%20%202018%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%91UMA%202018%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Συμμετοχή%20ελληνικών%20επιχειρήσεων%20στη%20Διεθνή%20Έκθεση%20Food%20&%20Life%202018%20de.docx
https://agora.mfa.gr/infofiles/Ο%20ρόλος%20των%20ΕΒΕ%20στην%20προώθηση%20εξωστρέφειας%20των%20βαυαρικών%20επιχειρήσεων%20de.docx
https://agora.mfa.gr/infofiles/Ελληνική%20συμμετοχή%20σε%20διεθνή%20έκθεση%20κατασκευών%20BIG5%202018%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%97%CE%A0%CE%91%20us.pdf
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4. Εξωτερικό Εμπόριο 

         - Ροές εμπορίου – εμπορικό ισοζύγιο προϊόντος 

5. Το ελληνικό κρασί στις ΗΠΑ 

         - Παρουσία ελληνικού κρασιού στην αγορά των ΗΠΑ (πορεία εξαγωγών) 

6. Θεσμικό Πλαίσιο 

          - Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου και τις εισαγωγές               

προϊόντων 

7. Συμπεράσματα 

           - Προοπτικές για το ελληνικό κρασί στην αγορά των ΗΠΑ. 

8. Πηγές-Παρατήματα  

 

ΙΑΠΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1153]  

• Πρόγραμμα της ΕΕ «EU Green Gateway to Japan»-Προγραμματισμός επιδοτούμενων 

επιχειρηματικών αποστολών στην Ιαπωνία 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο αποτελεί σημείο αναφοράς και σύνδεσμο για την επιτυχή συμμετοχή των 

ελληνικών επιχειρήσεων στο ευρωπαικό επιδοτούμενο πρόγραμμα «EU Green Gateway to Japan» 

(www.eu-gateway.eu/business-missions), το οποίο παρέχει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις με έδρα 

σε χώρα μέλος της  ΕΕ, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε επιδοτούμενη επιχειρηματική 

αποστολή στην Ιαπωνία. 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1154]  

• Οδηγίες για τη βιωσιμότητα των ισπανικών εταιρειών για τη μετά Brexit εποχή 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1155]  

• Οικονομικό Δελτίο Ν.9 - 2018 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1156]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Δεκέμβριος 2018 

 

ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1157]  

• Απολογισμός Επιχειρηματικής Αποστολής Gateway to Korea Organic Food and Drinks 

 

Η προσεχής αποστολή Gateway to Korea Organic Food and Drinks θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 8 

Νοεμβρίου 2019 και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 

14 Ιουνίου του προσεχούς έτους μέσω του συνδέσμου https://www.eu-gateway.eu/business-

missions/missions-calendar/organic-food-beverage-korea-0  

 

 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/64908
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/64908
https://www.eu-gateway.eu/business-missions
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%99%CE%A3%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%20%CE%92REXIT%20E%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%97,%2020122018%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Deltio9_2018%20it.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%202018%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20Gateway%20to%20Korea%20Organic%20Food%20and%20Drinks%20kr.pdf
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/organic-food-beverage-korea-0
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/organic-food-beverage-korea-0


 

 een.ec.europa.eu                   4 
 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158] 

• Διεθνοποίηση της ολλανδικής οικονομίας και πρόσβαση των εταιριών σε χρηματοοικονομικούς 

πόρους 

• Ο κλάδος των καλλυντικών στην Ολλανδία το 2017 

- Εξελίξεις στα δίκτυα διανομής και τα σημεία πώλησης 

- Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας 

- Εισαγωγές και Εξαγωγές Καλλυντικών Προϊόντων Ολλανδίας σε Ευρώ 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1159]  

• Αγροτική Παραγωγή στη Ρουμανία 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Νοέμβριος 2018 

- Γενική Οικονομική Θεώρηση 

- Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

- Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Ρουμανίας κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2018. Αύξηση 

Ελληνικών Εξαγωγών κατά 11,09%. 

                                           - Δράσεις Γραφείου – Εκδηλώσεις Προβολής Ελληνικών Προϊόντων/ Υπηρεσιών 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1160]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Αρ. 6 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018) 

1. Οικονομία – Οικονομικοί Δείκτες 

2. Ενέργεια -Περιβάλλον 

3. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

   

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1161]  

• Δελτίο οικονομικών – επιχειρηματικών εξελίξεων, Νοέμβριος 2018 

                                          

 -  Το 27% της ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. 

 -  Η κατασκευή του τερματικού σταθμού συνδυασμένω μεταφορών (διατροπικές) στη 

Batajnica θα ξεκινήσει το 2019 

                                          - Επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 200 εκατ.€ στις πλωτές μεταφορές θα 

πραγματοποιηθούν τα επόμενα πέντε χρόνια 

                                          - Προκηρύσσεται διαγωνισμός για το σχεδιασμό νέας γέφυρας του Δούναβη στο Νόβι 

Σαντ 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1162]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος 2018 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Διεθνοποίηση%20της%20ολλανδικής%20οικονομίας%20και%20πρόσβαση%20των%20εταιριών%20σε%20χρηματοοικονομικούς%20πόρους%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Διεθνοποίηση%20της%20ολλανδικής%20οικονομίας%20και%20πρόσβαση%20των%20εταιριών%20σε%20χρηματοοικονομικούς%20πόρους%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Ο%20κλάδος%20των%20καλλυντικών%20στην%20Ολλανδία%20το%202017%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/2018%20%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20ro.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Enimerotiko%20Deltio%20november%202018%20f%202%20ro.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%206%202018%20pl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F_%CE%9D%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202018%20(pdf)%20rs.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%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%202018%20si.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.:1163] 

 

 

1. Διαγωνισμός ECOTROPHELIA 2019 για νέα οικολογικά-καινοτόμα προϊόντα διατροφής  

 

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων για 

τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι την 31η Μαΐου 2019, βάσει των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές 

ενισχύσεις 

 

3. Έως το 2030, η Ε.Ε. θα πρέπει να παράγει το 32 % της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές και να 

έχει επιτύχει τον πρωταρχικό στόχο ενεργειακής απόδοσης του 32,5 %. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

ενέκρινε νέους στόχους οι οποίοι περιλαμβάνονται σε πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 

για την ενεργειακή απόδοση και αναθεωρημένη οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

 

4. Νέοι κανόνες της Ε.Ε. θα διευκολύνουν την πρόσβαση των οργανικών λιπασμάτων και των 

λιπασμάτων με βάση τα απόβλητα στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. 

 

5. Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων για την δωρεάν κατανομή στο Σύστημα 

Εμπορίας Εκπομπών (EU Emissions Trading System) της Ε.Ε. Υποβολή απόψεων έως 22 

Φεβρουαρίου 2019. 

 

6. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «A guide to EU funding». Σε ανταπόκριση της εξέλιξης της παγκόσμιας 

οικονομίας και των επιπτώσεών της στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σύνολο 

προγραμμάτων για την τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων σε ολόκληρη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

7. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Χρηματοδότηση της επιχείρησής σας στην Ε.Ε.», για όσους σκοπεύουν να 

χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση τους εντός Ε.Ε. 

 

 

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   

 

mailto:sbtke@otenet.gr
http://www.sevt.gr/gr/news-details/FMuM/ecotrophelia-2019
https://ec.europa.eu/greece/news/20181206/paratasi_ellinikou_kathestotos_trapezikis_eggyisis_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20181206/paratasi_ellinikou_kathestotos_trapezikis_eggyisis_el
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/12/04/energy-efficiency-renewables-governance-of-the-energy-union-council-signs-off-on-3-major-clean-energy-files/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/12/04/energy-efficiency-renewables-governance-of-the-energy-union-council-signs-off-on-3-major-clean-energy-files/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/12/04/energy-efficiency-renewables-governance-of-the-energy-union-council-signs-off-on-3-major-clean-energy-files/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6161_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6161_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1523713/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1523713/public-consultation_el
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/12/EU_Funding_Guide.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/12/Financing_Your_Business.pdf
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1164] 

 

 

1. Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ – «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων» 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-

2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 

400 εκατ. ευρώ. 

 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να 

αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. 

Επιδοτούνται δαπάνες για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών 

και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με 

εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε. 

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 € και επιδοτούνται από 50% -65%.  

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. 

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: 

•Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

•Ενέργεια 

•Εφοδιαστική Αλυσίδα 

•Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

•Περιβάλλον 

•Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 

•Υγεία 

•Υλικά – Κατασκευές 

 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:  

i.γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr  

ii.ξεκινάει στις 06/02/19 

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη 

συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Η διαδικασία της αξιολόγησης των 

επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

 

 

https://www.ependyseis.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
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2. Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ – «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-

2020) «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. 

ευρώ. 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται: 

στο λιανικό εμπόριο 

στην παροχή υπηρεσιών εστίασης 

στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης  

στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών 

ημερήσιας φροντίδας,  

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. 

 

Δικαιούχοι της Δράσης 

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

Επιδοτούνται δαπάνες για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας 

της εργασίας. 

 

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000 € με επιδότηση 50%. 

 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr και διαρκεί από 

06/02/19 μέχρι 19/04/19 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

3. Διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης   

«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» 

 

Ανακοινώθηκε η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη 

ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ). Ο συνολικός 

προϋπολογισμός των προτάσεων που θα προ-επιλεγούν ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ. Η υποβολή των 

προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει στις 14 Ιανουαρίου 2019. 

 

Η σχετική ανακοίνωση από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), αποσκοπεί να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για τις 

ερευνητικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία. 

https://www.ependyseis.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=
https://empedu.gov.gr/
https://empedu.gov.gr/
https://empedu.gov.gr/i-eidiki-grammateia-diacheirisis-tomeakon-e-p-toy-ekt/
https://empedu.gov.gr/i-eidiki-grammateia-diacheirisis-tomeakon-e-p-toy-ekt/
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

4. 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών 

 

Ανακοινώθηκε η δεύτερη προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την 

ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 21 Ιανουαρίου 

2019 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2019 ηλεκτρονικά μόνο στον ιστότοπο του ΕΛΙΔΕΚ. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 16.580.000€. 

 

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής  

ποιότητας  και  αριστείας,  στα  οποία  Επιστημονικοί  Υπεύθυνοι είναι  Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες 

(ΜΕ-ΕΥ). Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές για να 

κατευθύνουν την υλοποίηση ερευνητικού έργου ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και να διαμορφώσουν τη δική 

τους ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

5. «Συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και 

υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων 

(Β' κύκλος)» 

 

Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη εργαλείων στρατηγικής πληροφόρησης των κοινωνικών, οικονομικών εταίρων 

και επιχειρήσεων.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4190 

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

6. 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 

https://empedu.gov.gr/prodimosieysi-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/
http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/
http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/
http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4190
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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 

 

 

 

7. «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 

 

 

 

8. «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 

 

 

 

9. «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» Δράση 10.2.1 του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υποβολή αιτήσεων 1-31 Ιανουαρίου 2019» 

 

Περίοδος υποβολής: 01/1/2019 - 31/1/2019 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 

 

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=4061
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/genetikibeltiosizoon/6595-gen-poroi-kthn-drasi10-2-1
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10. «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών 

αγροτικών ζώων» Δράση 10.1.09 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υποβολή 

αιτήσεων 1-31 Ιανουαρίου 2019» 

 

Περίοδος υποβολής: 01/1/2019 - 31/1/2019 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2018/C 454/05 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/36/2018 — Πρόγραμμα Erasmus+, 

Κεντρική δράση 3 — Ενίσχυση σε θέματα μεταρρύθμισης πολιτικής — Πρωτοβουλίες καινοτομίας 

πολιτικής — Ευρωπαϊκά μελλοντοστραφή σχέδια συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 

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.:1165] 

 

1. Το πρόγραμμα συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις 

Εσωτερικού και Εξωτερικού. Πλάνο έτους 2019 

 

Ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το πλάνο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού για το έτος 2019, μετά την 

εισήγηση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 

Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης και για να δείτε τις σχετικές ημερομηνίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

2. Πρόσκληση Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ANUGA Κολωνία – 

Γερμανία, 5 – 9 Οκτωβρίου 2019 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητάς της, συμμετέχει στη Διεθνή 

Έκθεση Τροφίμων & Ποτών ANUGA, η οποία θα λάβει χώρα από τις 5 έως 9 Οκτωβρίου 2019 

στην Κολωνία της Γερμανίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & 

Εξαγωγών (ENTERPRISE GREECE), τον αρμόδιο εθνικό φορέα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/programma-agrotikis-anaptyksis-2014-2020-proskliseis-metron/6333-anak-drasi-10-1-09
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.454.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2018:454:TOC
mailto:svaina@sbtke.gr
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/12/participation_plan_pste_exhibitions_2019.pdf


 

 een.ec.europa.eu                   11 
 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την προσέλκυση των επενδύσεων και την προώθηση 

εξαγωγών. 

 

Η Διεθνής Έκθεση ANUGA, αποτελεί μια από τις κορυφαίες εμπορικές εκθέσεις με τη μεγαλύτερη 

επιρροή στην παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων και ποτών και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια στην 

Κολωνία της Γερμανίας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχε συμμετάσχει στην τελευταία έκθεση το 

2017. 

 

Εκτός από τον συντονισμό της αποστολής, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καλύψει οικονομικά 

το 40% του συνολικού κόστους για κάθε εκθέτη με maximum τα 15 τ.μ. 

 

Το Registration Fee επιβαρύνει αποκλειστικά τον εκθέτη. 

 

Στο συνολικό κόστος, ΔΕΝ περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς, διαμονής και σίτισης των εκθετών. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους το συντομότερο και όχι αργότερα από τις 30 Ιανουαρίου 2019, συμπληρώνοντας τη 

σχετική αίτηση του ENTERPRISE GREECE (αποστολή στο e-mail: 

k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr και κοινοποίηση στο e-mail: info@kye.com.gr), 

διευκρινίζοντας ότι η αίτηση αφορά στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία: 

 

– Δελτίο Τύπου Πρόσκλησης Συμμετοχής 

– Πρόσκληση Συμμετοχής 

– Αίτηση Συμμετοχής 

– Κανονισμός Συμμετοχής στις Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις 

 

 

3. Επιχειρηματική Αποστολή στη Βραζιλία στον κλάδο Τροφίμων & Ποτών, 11-15 Μαρτίου 2019, 

με την υποστήριξη του δικτύου Enterprise Europe Network 

 

Ο Εθνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών της Βραζιλίας (CNI) με την υποστήριξη του Ιταλικού Συνδέσμου 

Βιομηχανιών (SICINDUSTRIA), την Ιταλική κοινοπραξία EEN (Bridgeconomies) και το δίκτυο 

«Enterprise Europe Network» διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή στη Βραζιλία, από 11 έως 

15 Μαρτίου 2019. 

 

Στόχος της Επιχειρηματικής Αποστολής είναι η προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της Βραζιλίας. 

 

mailto:k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr
mailto:info@kye.com.gr
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/12/dt_ANUGA-2019_pste.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/12/invitation_ANUGA-2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/12/application_form_ANUGA-_2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/12/regulation_exhibitions.pdf
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Η Επιχειρηματική Αποστολή θα λάβει χώρα σε τρεις μεγάλες πόλης της Βραζιλίας, το Σάο Πάολο, το 

Μπέλο Οριζόντε και την Κουριτίμπα, όπου και θα γίνουν προγραμματισμένες, κατ’ιδίαν, 

συναντήσεις (Β2Β). 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής: 31 Ιανουαρίου 2019 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

4. 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 εξασφαλίσει ιδιαίτερα προνομιακές τιμές για την συμμετοχή στο 

ενιαίο περίπτερο του Επιμελητηρίου.  

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  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

ΣΒΘΚΕ/Enterprise  

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

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1166] 

 

• 2018/C 437/08  Ανακοίνωση για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των αντισταθμιστικών 

μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές σωλήνων κάθε είδους από όλκιμο χυτοσίδηρο (που είναι 

επίσης γνωστός ως χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη), καταγωγής Ινδίας 

 

• 2018/C 440/08 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

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

http://sbtke.gr/2018/12/10/%ce%b5%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%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b6%ce%b9%ce%bb%ce%af/
mailto:hrcc@otenet.gr
mailto:kalinagroe@gmail.com
mailto:svaina@sbtke.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.437.01.0032.01.ELL&toc=OJ:C:2018:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0051.01.ELL&toc=OJ:C:2018:440:TOC
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Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 

— Τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη»[COM(2018) 237 final] 

 

• 2018/C 440/11 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

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

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 

— Ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία — Η ευκαιρία της 

Ευρώπης να διαμορφώσει το μέλλον της»(Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην άτυπη σύνοδο 

των ηγετών της ΕΕ της 16ης Μαΐου 2018 στη Σόφια με θέμα την καινοτομία) [COM(2018) 306 final] 

 

• 2018/C 440/16 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα 

φάρμακα»COM(2018) 317 final — 2018/0161(COD)] 

 

• 2018/C 440/27 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη 

βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα), της οδηγίας 

2001/18/ΕΚ (για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1829/2003 (για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1831/2003 (για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 (για τα 

αρτύματα καπνιστών τροφίμων), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 (σχετικά με τα υλικά που 

έρχονται σε επαφή με τρόφιμα), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 (για την ενιαία διαδικασία 

έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων), του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και του κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/2283 (σχετικά με τα νέα τρόφιμα)»[COM(2018) 179 final — 2018/0088 (COD)] 

  

• 2018/C 440/28 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 

τροφίμων»[COM(2018) 173 final] 

 

• 2018/C 456/01 Σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντιπροσώπων 

των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο 

ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας: Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

νεολαία 2019-2027 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0073.01.ELL&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0100.01.ELL&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0158.01.ELL&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0165.01.ELL&toc=OJ:C:2018:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.456.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2018:456:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   14 
 

• 2018/C 457/02 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού 

περιεχομένου στην ψηφιακή οικονομία 

 

• 2018/C 458/01 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την 

υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (2017/2040(INI)) 

 

• 2018/C 458/12 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2018 στην πρόταση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου 

των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών 

διπλής χρήσης (αναδιατύπωση) (COM(2016)0616 — C8-0393/2016 — 2016/0295(COD)) 

 

• 2018/C 460/12 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2018 στην πρόταση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου 

των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών 

διπλής χρήσης (αναδιατύπωση) (COM(2016)0616 — C8-0393/2016 — 2016/0295(COD)) 

 

• 2018/C 460/13 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τον 

προτεινόμενο διορισμό της Eva Lindström ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0401/2017 — 

2017/0819(NLE)) 

 

• 2018/C 460/14 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τον 

προτεινόμενο διορισμό του Tony James Murphy ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0402/2017 

— 2017/0820(NLE)) 

 

• 2018/C 460/15 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2018 στην πρόταση 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 

2016/0382(COD)) 

 

• 2018/C 460/16 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2018 στην πρόταση 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (COM(2016)0761 — C8-0498/2016 — 2016/0376(COD)) 

 

• 2018/C 461/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών — Ανακοίνωση με θέμα 

«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία» 

 

• 2018/C 461/11 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «“Ορίζων 

Ευρώπη”: το ένατο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.457.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2018:457:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0187.01.ELL&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0187.01.ELL&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0224.01.ELL&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0225.01.ELL&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0226.01.ELL&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0341.01.ELL&toc=OJ:C:2018:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.461.01.0030.01.ELL&toc=OJ:C:2018:461:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.461.01.0079.01.ELL&toc=OJ:C:2018:461:TOC
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• 2018/C 461/17 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Πρόταση οδηγίας 

για τα πλαστικά μιας χρήσης» 

 

• 2018/C 461/19 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Αξιολόγηση 

κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων» 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1167] 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1980 της Επιτροπής, L317 της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2325 όσον αφορά τους όρους για τη χορήγηση 

άδειας κυκλοφορίας των παρασκευασμάτων υγρών λεκιθινών, υδρολυμένων λεκιθινών και 

απελαιωμένων λεκιθινών ως πρόσθετων υλών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/2005 της Επιτροπής, L322 της 17ης Δεκεμβρίου 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 τον φθαλικό δις(2-αιθυλεξυλ)εστέρα (DEHP), τον φθαλικό 

διβουτυλεστέρα (DBP), τον φθαλικό βενζυλοβουτυλεστέρα (BBP) και τον φθαλικό διισοβουτυλεστέρα 

(DIBP) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2016 της Επιτροπής, L323 της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά αποφλοιωμένων σπόρων Digitaria exilis ως παραδοσιακού τροφίμου 

από τρίτη χώρα, 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) 2018/2017 της Επιτροπής, L323 της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά σιροπιού από Sorghum bicolor (L.) Moench. ως παραδοσιακού 

τροφίμου από τρίτη χώρα 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 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/2026 της Επιτροπής, L325 της 19ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση 

του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής 

διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) ( 1 ) 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.461.01.0210.01.ELL&toc=OJ:C:2018:461:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.461.01.0225.01.ELL&toc=OJ:C:2018:461:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.317.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2018:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.322.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2018:322:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.323.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.323.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2018:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.325.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2018:325:TOC
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1168] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/2045 της Επιτροπής, L327 της 19ης Δεκεμβρίου 2018, για την 

ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή 

παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-

6 × MON-ØØ81Ø-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 8239]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/2046 της Επιτροπής, L327 της 19ης Δεκεμβρίου 2018, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από 

γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 και 

γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 

87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122, και για την κατάργηση της απόφασης 

2011/366/ΕΕ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 8238]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/2048 της Επιτροπής, L327 της 20ής Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με το 

εναρμονισμένο πρότυπο για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές που καταρτίστηκε προς 

υποστήριξη της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1169] 

 

• Σύσταση (ΕΕ) 2018/2050 της Επιτροπής, L327 της 19ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την 

ευθυγράμμιση του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων για τις γενικές άδειες μεταφοράς για τους 

σκοπούς της επίδειξης και της αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθμό C(2018) 8598]  ( 1 ) 

 

• Σύσταση (ΕΕ) 2018/2051 της Επιτροπής, L327 της 19ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την 

ευθυγράμμιση του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων για τις γενικές άδειες μεταφοράς για τους 

σκοπούς της επισκευής και της συντήρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο δ) 

της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθμό C(2018) 8610]  ( 1 ) 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.327.01.0065.01.ELL&toc=OJ:L:2018:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.327.01.0070.01.ELL&toc=OJ:L:2018:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.327.01.0084.01.ELL&toc=OJ:L:2018:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.327.01.0089.01.ELL&toc=OJ:L:2018:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.327.01.0094.01.ELL&toc=OJ:L:2018:327:TOC
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1170] 

 

• COM/2018/816 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 

Συνοπτική έκθεση του 2018 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων που 

καλύπτουν την περίοδο υλοποίησης 2014-2017 

 

• COM/2018/852 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού 

συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών 

διπλής χρήσης 

 

• COM/2018/837 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να 

ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας οίνου, η οποία 

συγκροτήθηκε με τη Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ιαπωνίας, όσον αφορά τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πιστοποιητικά για την εισαγωγή 

αμπελοοινικών προϊόντων καταγωγής Ιαπωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις διαδικασίες 

αυτοπιστοποίησης 

 

• COM/2018/920 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 531/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα 

κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 και 

τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/920 

 

• COM/2018/817 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 

1307/2013 όσον αφορά ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 

 

• COM/2018/796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ), ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η πορεία προς την ενίσχυση 

του διεθνούς ρόλου του ευρώ 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0816&qid=1546518591077&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0816&qid=1546518591077&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0816&qid=1546518591077&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0816&qid=1546518591077&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0816&qid=1546518591077&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0816&qid=1546518591077&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0852&qid=1546518591077&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0837&qid=1546518591077&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0822&qid=1546518591077&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0817&qid=1546518591077&rid=42
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0796&qid=1546518591077&rid=49
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• COM/2018/790 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης και 

τα πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά την απόδοση της κοινής γεωργικής πολιτικής 

 

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.:1171] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 2767-2019 Βουλγαρία-Shumen: Σπόροι BG 04/01/2019 11/02/2019 

2 1646-2019 
Βουλγαρία-Kardzhali: Ελαστικά 

ελαφράς και βαρέας χρήσεως 
BG 03/01/2019 06/02/2019 

3 576885-2018 
Βουλγαρία-Σόφια: Ιατρικός 

ρουχισμός 
BG 29/12/2018 11/02/2019 

4 176-2019 

Ελλάδα-Άγιος Νικόλαος: 

Μηχανήματα παραγωγής 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

GR 02/01/2019 11/02/2019 

5 576984-2018 Ελλάδα-Άνω Λιόσια: Σιτάλευρο GR 29/12/2018 31/01/2019 

6 171-2019 
Ρουμανία-Constanța: 

Ναυαγοσωστικά σκάφη 
RO 02/01/2019 04/02/2019 

7 578190-2018 

Ρουμανία-Βουκουρέστι: 

Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, 

περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και 

συναφή είδη 

RO 29/12/2018 31/01/2019 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0790&qid=1546518591077&rid=55
mailto:svaina@sbtke.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2767-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1646-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576885-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576984-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578190-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1172] 

 

1. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRS20181118001) – Σερβική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στη διανομή ψαριών και 

θαλασσινών προϊόντων, επιθυμεί να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με νέους παραγωγούς / 

προμηθευτές αυτού του είδους των προϊόντων βάσει συμφωνίας παροχής υπηρεσιών διανομής. Η 

εταιρεία αναζητά τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: κατεψυγμένα ψάρια, θαλασσινά, 

κατεψυγμένα και κονσερβοποιημένα λαχανικά. 

 

2. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (BRRO20181206001) – Ρουμανική εταιρεία αναζητά προμηθευτές 

αξεσουάρ εκδηλώσεων, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες παροχής υπηρεσιών διανομής. Η 

εταιρεία ενδιαφέρεται επί του παρόντος να εντοπίσει διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους ικανούς να 

προμηθεύσουν με τις ακόλουθες κατηγορίες αξεσουάρ: 

- Βάζα και κύπελλα από γυαλί και κεραμικά. 

- Καλάθια διαφόρων μεγεθών και χρωμάτων. 

- Αριθμοί τραπεζιών και τραπεζομάντιλο. 

- Καλύμματα καθισμάτων. 

- Αγαλματίδια. 

- Διακοσμητικά αξεσουάρ λουλουδιών (π.χ. κεραμικά, ξύλινα, υφάσματα έντομα όπως πεταλούδες ή 

πασχαλιές, καρφίτσες και κουμπιά για μπουκέτα κ.α.). 

- Ειδικές διακοσμήσεις Χριστουγέννων και Πάσχα κ.λπ. 

 

3. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRTR20181024001) – Τουρκική ΜΜΕ που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής 

τροφίμων πουλερικών αναζητά προμηθευτές πρώτων υλών που απαιτούνται για τη δραστηριότητά 

τους. Τα ζητούμενα προϊόντα είναι: κεχρί, κεράσι, σόργο, καλαμπόκι και ηλίανθος 

 

4. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRSK20181127001) – Σλοβάκος διανομέας μπισκότων και κράκερ επιθυμεί να 

διευρύνει την γκάμα των προϊόντων του και αναζητά παραγωγούς και διανομείς προκειμένου να 

συνάψει μαζί τους συμφωνίες διανομής στη σλοβακική αγορά. 

 

5. Ενδιαφέρον για εισαγωγή χυμού ροδιού στη Γαλλία 

 

Εταιρία: Tahiti Naturel  

Η εταιρεία ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή με ελληνικές εταιρείες παραγωγής χυμού από ρόδι, κατά 

προτίμηση βιολογικού. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://agora.mfa.gr/applications/application/7712  

 

 

 

6. Ζήτηση φρούτων από εμπορική εταιρεία των ΗΑΕ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c8242cf4-41f5-479c-9a26-f2c42cecdb60
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6125a888-84cd-40fc-a17c-c565d14e7ee7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cefb1b21-4125-40e3-bb4c-50b86759c30c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d39ed1e-abe8-4957-8fff-92fa97aa7a14
http://agora.mfa.gr/applications/company/5862
http://agora.mfa.gr/applications/application/7712
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Εταιρία: Vital Fresh  

Η εταιρεία ενδιαφέρεται για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες που δύνανται να εξασφαλίσουν 

σταθερή τροφοδοσία μεγάλων ποσοτήτων και συγκεκριμένα: 

-μήλα για την αγορά των ΗΑΕ, σε ποσότητες 2-4 κοντέινερ ανά εβδομάδα και πάντως τουλάχιστον 1 

κοντέινερ ανά 10 μέρες 

-ακτινίδια για την αγορά ΗΑΕ και Ινδίας, σε ποσότητα τουλάχιστον 1 κοντέινερ ανά 10 μέρες. 

 

Vital Fresh 

P.O BOX 380162-DUBAI – UAE 

M:+971 566 44 0777 /052563948 

WhatsApp:+971525705498 

E-mail: global@vitalfresh.ae 

Website: http://www.vitalfresh.ae 

Contact: Mr. Kumar 

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://agora.mfa.gr/applications/application/7715  

 

 

 

7. Ζήτηση εξαρτημάτων κουφωμάτων από εταιρεία των ΗΑΕ 

 

Εταιρία:  Variety Hardware (μέλος BOSCO GROUP)  

Η εταιρεία Variety Hardware LLC ενδιαφέρεται για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες παραγωγής 

εξαρτημάτων κουφωμάτων και άλλων κατασκευών αλουμινίου, UPVC και γυαλιού. Η εταιρεία 

ενδιαφέρεται για εισαγωγή προϊόντων στα ΗΑΕ, καθώς επίσης, για ανάθεση παραγωγής 

(outsourcing), υπό το εμπορικό της σήμα. 

 

H Variety Hardware είναι μέλος του Ομίλου Bosco, με παρουσία σε ΗΑΕ και Ινδία και 

δραστηριοποίηση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ο Όμιλος διαθέτει καθετοποιημένη παραγωγή 

προϊόντων αλουμινίου και γυαλιού στα ΗΑΕ, ενώ στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται 

ουρανοξύστες, ξενοδοχεία, έργα υποδομών, κ.ά.. Η εταιρεία Variety Hardware είναι το σκέλος του 

Ομίλου που δραστηριοποιείται στο εμπόριο εξαρτημάτων για κατασκευές γυαλιού και αλουμινίου, 

με δίκτυο 8 υποκαταστημάτων και εκθεσιακών χώρων στα ΗΑΕ και 1 στο Ομάν.    

 

Tel.+97142862305, M:+971 553009137,  

Fax: +97142862306 

E-mail: bdm.variety@boscogrp.com 

Website: http://www.boscogrp.com/uae/ 

Contact: Mr. Utpal Herna, Business Development Manager 

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://agora.mfa.gr/applications/application/7716  

 

 

 

8. Συνεργασία με ελληνικές εταιρείες επίπλων 

 

Εταιρία: Meublatex  

Η κυρίαρχη στο χώρο του επίπλου Meublatex http://www.meublatex.com/ έχει εκδηλώσει μέσω του 

Γεν. Δ/ντή της κ. Mr REHOUMA Elyes ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες 

κατασκευής και εμπορίας επίπλων 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Χώρα: Τυνησία 

Tel.: +216 73 308 777 

http://agora.mfa.gr/applications/company/5866
callto:+971%20566%2044%200777
callto:+971525705498
mailto:global@vitalfresh.ae
http://www.vitalfresh.ae/
http://agora.mfa.gr/applications/application/7715
http://agora.mfa.gr/applications/company/5861
http://agora.mfa.gr/applications/company/5861
callto:+971%20566%2044%200777
mailto:global@vitalfresh.ae
http://www.boscogrp.com/uae/
http://agora.mfa.gr/applications/application/7716
http://agora.mfa.gr/applications/company/5863
http://www.meublatex.com/
callto:+216%2073%20308%20777
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Fax: +216 73 308 532 

Port: 216 53 713 415 

Website: http://www.meublatex.com/ 

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://agora.mfa.gr/applications/application/7713  

 

 

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   

 

 

 

 

callto:+216%2073%20308%20532
callto:216%2053%20713%20415
http://www.meublatex.com/
http://agora.mfa.gr/applications/application/7713
mailto:sbtke@otenet.gr

