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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:440]  

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

1. Ολοκλήρωση Συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού 

2. Εκδήλωση προώθησης ελληνικού οίνου και τυριών στην Αλβανία 

3. Εκδηλώσεις προώθησης οίνων της ποικιλίας Ξινόμαυρο ΠΟΠ Νάουσας στην 

Καλιφόρνια – Καινοτόμοι τρόποι προβολής 

4. Εξελίξεις στον κλάδο της γουνοποιίας στη Ρωσία 

5. Έρευνα της PWC Κύπρου για το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κύπρο 

6. Η Αίγυπτος δεύτερος ελκυστικότερος προορισμός για επενδύσεις στην Αφρική 

7. Ευκαιρίες δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα των μεταφορών 

στην πΓΔΜ  

8. Ευκαιρίες στο λιανικό εμπόριο στη Σουηδία 

9. Οδηγία Ε.Ε. για την πολιτική λιανικών πωλήσεων της Ουγγαρίας 

10. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στην Ολλανδία 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:441]  

• Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου 13-22 Απριλίου 2018 

- Προσχώρηση Αιγύπτου και Ιορδανίας σε αραβική συμφωνία απελευθέρωσης εμπορίου  

υπηρεσιών 

- Προσπάθεια προσέλκυσης κινεζικών επενδύσεων στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας 

- Στρατηγική συνεργασία Αιγύπτου-ΕΕ στον ενεργειακό τομέα 

- Συνεργασία Αιγύπτου - Ρωσίας 

 

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:442]  

• Δημοσιεύματα βελγικού τύπου σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού για την εξαγορά του 66% του 

μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ 

• Η οικονομία του Βελγίου το 2017 – Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:443]  

• Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Εξελίξεων Ιανουάριος - Μάρτιος 2018 

1. Πορεία Γαλλικής Οικονομίας 

- Εξωτερικό εμπόριο Γαλλίας έτους 2017 

2. Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις 

- Πορεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας – Γαλλίας έτους 2017 

http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/04/ELLADA_APRIL_18.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/61879
https://agora.mfa.gr/infofiles/Fluxys%20agora%202%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Fluxys%20agora%202%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/OIKONOMIA%20BELGIUM%202018%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%20%20be.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%202018-01%20fr.pdf
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                                        3. Οικονομικές ειδήσεις 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:444]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Α’ Τριμήνου 2018 

1. Οικονομία της Γερμανίας 

2. Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδος - Γερμανίας 

3. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

4. Πληροφορίες από την Αγορά 

5. Διεθνείς Εκθέσεις. Συνέδρια και Εκδηλώσεις Προβολής 

• Εξέλιξη εμπορικών συναλλαγών Ελλάδος – Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 

2017) 

 

ΙΑΠΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:445] 

• Η Ιαπωνική Αγορά Τυριού 

1. Δημογραφικά στοιχεία 

2. Κανάλια διανομής τυριών 

3. Στάδια διανομής 

4. Κύριοι παραγωγοί 

5. Κύριοι εισαγωγείς/διανομείς τυριών 

6. Κυριότερες εξαγωγικές χώρες τυριού στην Ιαπωνία 

7. Καταναλωτική συμπεριφορά 

8. Λιανική πώληση 

9. Ελληνική φέτα στην ιαπωνική αγορά 

10. Εξαγωγές φέτας στην Ιαπωνία 

11. Προβλήματα – Ιδιαιτερότητες της αγοράς 

12. Προοπτικές – Προτάσεις 

13. Προετοιμασία της εξαγωγικής επιχείρησης 

14. Επικοινωνία με τις ιαπωνικές επιχειρήσεις 

15. Προτεινόμενες δράσεις για την προβολή της φέτας 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:446] 

• Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο, Απρίλιος 2018 

• Η Ισπανία πρώτη στην παραγωγή ντομάτας 

• Πώληση του ΔΕΣΦΑ στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία Snam με συμμετοχή της ισπανικής Enagas 

• Ενημερωτικό Σημείωμα για την Στρατηγική Εμπορική Σχέση Ισπανίας και Πορτογαλίας 

• H Ισπανική Αγορά Γαλακτοκομικών Προϊόντων 

1. Εισαγωγή 

2. Παραγωγή Γάλακτος 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter-Berlin_2018A%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82_%E2%80%93_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A1%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82__%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82_2017%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82_%E2%80%93_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A1%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82__%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82_2017%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/61715
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/61951
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97%20%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3,%2020042018%20es.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%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A9%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%A6%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%91%20%CE%9C%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20ENAGAS,%2020042018%20es.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%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A1%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%A3%CE%A7%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A4%CE%9F%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3,%2025042018%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/61945
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3. Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων 

4. Τιμές 

5. Διμερές Εμπόριο Γαλακτοκομικών Προϊόντων Ελλάδας-Ισπανίας 

6. Κατανάλωση Γαλακτοκομικών Προϊόντων 

7. Προτάσεις για την προώθηση της Φέτας 

8. Σχόλια - Συμπεράσματα 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:447] 

• Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο, Μάρτιος 2018 

1. Σύντομη αναφορά σε ειδήσεις και πληροφορίες για την οικονομία και τις 

επιχειρήσεις 

2. Οικονομία-Οικονομική πολιτική 

3. Κλάδοι-Επιχειρήσεις 

4. Διμερή – Παρουσία ελληνικών εταιρειών 

 

ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:448] 

• Έρευνα Αγοράς Γούνας Νοτίου Κορέας, Απρίλιος 2018 

 

ΠΓΔΜ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:449] 

• Επιχειρηματικός Οδηγός για την αγορά της πΓΔΜ 

                                           1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 

                                           2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

                                           3. Φορολογία 

                                            4. Επενδυτικό Περιβάλλον 

                                            5. Εξωτερικό Εμπόριο πΓΔΜ και Διμερές Εμπόριο 

                                                           - Οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες  

                                                           - Διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου 

                                                           - Διμερές εμπόριο 

                                            6. Πεδία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για συνεργασία-Προγράμματα ΕΕ 

                                                           - Τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για επιχειρηματική συνεργασία  

                                                           - Τουρισμός 

                                                           - Προγράμματα ΕΕ 

                                            7. Διαγωνισμοί - Προμήθειες 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:450] 

• Τομέας Έτοιμων Ενδυμάτων και Υποδημάτων στη Ρουμανία 

                                           1. Παρουσίαση κλάδου 

                                           2. Προσφορά 

                                           3. Ζήτηση 

https://agora.mfa.gr/infofiles/March_2018Final%20it.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%93%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%82%20%CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_42018%20kr.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/04/business_guide_fyrom_2017.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Fashion%20Report%20March%202018%20ro.pdf
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                                                           - Μέγεθος αγοράς-εξέλιξη κατανάλωσης σε βάθος δεκαετίας  

                                                           - Παράγοντες επηρεασμού της αγοραστικής συμπεριφοράς 

                                                           - Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης 

                                            4. Διμερές εμπόριο 

                                            5. Συμπεράσματα – Προοπτικές ελληνικών επιχειρήσεων 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:451] 

• Ενημερωτικό Δελτίο, 22 Μαρτίου - 23 Απριλίου 2018 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:452] 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Μάρτιος 2018 

 

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.:453] 

 

 

1. Συμβουλές για Εξαγωγείς Τροφίμων και Ποτών 

 

Εάν εργάζεστε στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών και σκέφτεστε την εξαγωγή σε 

μια άλλη χώρα,  το δίκτυο  Enterprise Europe Network είναι μια  σημαντική  πηγή 

ανεύρεσης  συνεργατών, αντιπροσώπων, διανομέων και προμηθευτών. Η εύρεση 

κάποιου που ενδιαφέρεται να εισάγει ένα προϊόν όπως το δικό  σας είναι μόνο το 

πρώτο βήμα. Η διαδικασία αποστολής  δειγμάτων των προϊόντων σας παρέχει μια 

πρώτη εντύπωση, ζωτικής σημασίας, για τον πιθανό συνέταιρο σας και υπάρχουν 

διάφορα συχνά λάθη  που μπορούν εύκολα να αποφευχθούν. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε  το άρθρο ‘Top tips for food exporters’ του Tim 

Benzie, ο οποίος είναι  Σύμβουλος για θέματα Επιχειρηματικών Συνεργασιών,  στον Φορέα  Greenwich 

Research and Enterprise στο Λονδίνο Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος Φορέας είναι μέλος του Δικτύου Enterprise 

Europe Network. 

 

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://agora.mfa.gr/infofiles/20180424_Newsletter_7_2018%20ru.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%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85%202018%20si.pdf
mailto:sbtke@otenet.gr
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/news/top-tips-food-exporters
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:454] 

 

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

1. «"ERA-NETS 2018" - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που 

συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-

NETS 

 

 

 

2. «Δημοσίευση διεθνών και διακρατικών προκηρύξεων του 2018 για την χρηματοδότηση έργων Έρευνας 

και Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία 

στην περιοχή της Μεσογείου» (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area – 

PRIMA).»  

 

 

 

3. «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών 

φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» 

 

Παροχή δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας 

στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την 

προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 23/4/2018 - 25/6/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3809  

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

 

4. «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη στην Φθιώτιδα μέσω του LEADER» 

 

Εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής 

οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 16/4/2018 - 29/6/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3807  

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

 

 

 

 

http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=1402
http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=1402
http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=1402
http://prima-med.org/calls-for-proposals/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3809
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3807
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5. «Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ» 

 

Το Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ αφορά σε κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό 

έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες (ωφελούμενοι) πληρούν 

συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα περιλαμβάνει 7 κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι 

ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό ή οικογενειακό «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του 

τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλεγγύης» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περίοδος υποβολής: 19/3/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού, 8:00 π.μ. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3767  

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

 

6. «Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

 

Έργα που αφορούν σε αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό και εγκαταστάσεις ασφάλειας των λιμενικών 

εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας. Ενδεικτικά αφορά σε έργα ενίσχυσης ασφάλειας λιμένων, επέκτασης 

λιμενικών έργων (κυματοθραύστες, μόλοι κ.α.), ενίσχυσης δυναμικότητας και χωρητικότητας λιμένων, 

βελτίωσης επίγειων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών, χώρων στάθμευσης, δημιουργίας/ επέκτασης 

δικτύων εξυπηρέτησης σκαφών, έργα πυρασφάλειας, ηλεκτροφωτισμού και σημάνσεων, περιβαλλοντικής 

αναβάθμισης, εξοπλισμού και συστημάτων λειτουργίας κ.α., σύμφωνα με τις ανάγκες και σχεδιασμό του 

εκάστοτε λιμένα. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 12/3/2018 - 29/6/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3752  

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

 

7. «Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Επιχειρούμε Έξω» - Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής 

αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων 

 

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων 

που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που 

διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.  

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

Δικαιούχοι της Δράσης: 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3767
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3752
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Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 

της αίτησης χρηματοδότησης: 

• έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας 

• διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα 

που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις 

• παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά 

• αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου 

εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.  

Περίοδος υποβολής: Oρίζεται νέα ημερομηνία έναρξης υποβολών η 18.01.2018. Η πρόσκληση θα 

παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το 

αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&cs= 

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

 

8. «Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών 

σχεδίων στη δράσηΕνίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων» 

 

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της 

δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.. 

Δικαιούχοι της Δράσης: 

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και 

ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της 

προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της 

επιχορήγησης.  

• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι 

την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 

ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, το ΑΦΜ της 

επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα και να διαθέτουν άδεια δόμησης για 

το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.  

Περίοδος υποβολής: μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης:http://www.aedep.gr/index.php/item/385-deyteri-2i-tropopoiisi-tis-prosklisis-

ypovolis-aitiseon-xrimatodotisis-epixeirimatikon-sxedion-paratasi-tis-kataliktikis-imerominias-ypovolon-mexri-

tin-triti-15-maiou-2018-kai-ora-17-00  

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&cs
http://www.aedep.gr/index.php/item/385-deyteri-2i-tropopoiisi-tis-prosklisis-ypovolis-aitiseon-xrimatodotisis-epixeirimatikon-sxedion-paratasi-tis-kataliktikis-imerominias-ypovolon-mexri-tin-triti-15-maiou-2018-kai-ora-17-00
http://www.aedep.gr/index.php/item/385-deyteri-2i-tropopoiisi-tis-prosklisis-ypovolis-aitiseon-xrimatodotisis-epixeirimatikon-sxedion-paratasi-tis-kataliktikis-imerominias-ypovolon-mexri-tin-triti-15-maiou-2018-kai-ora-17-00
http://www.aedep.gr/index.php/item/385-deyteri-2i-tropopoiisi-tis-prosklisis-ypovolis-aitiseon-xrimatodotisis-epixeirimatikon-sxedion-paratasi-tis-kataliktikis-imerominias-ypovolon-mexri-tin-triti-15-maiou-2018-kai-ora-17-00
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9. «Αναβάθμιση οδικών τμημάτων που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

 

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η συμπλήρωση, η βελτίωση και η αναβάθμιση τμημάτων του βασικού και 

αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ που ανήκουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως ενίσχυση του αξιόπιστου και 

σύγχρονου δικτύου του εθνικού οδικού συστήματος μεταφορών. Έργα που αφορούν στη βελτίωση των 

τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, διαπλατύνσεις, κατασκευή παράπλευρων οδών, 

κατασκευή ισόπεδων – ανισόπεδων κόμβων, έργα ασφάλειας και ηλεκτροφωτισμού κ.α. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 25/01/2018 έως 29/06/2018. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3721  

 

 

 

10. «Δράσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Λαρισαίων» 

 

Δράσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων 

με τίτλο «Η πόλη στο προσκήνιο». 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 02/01/2018 έως 30/06/2018. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3694  

 

 

 

11. «Δράσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλου» 

 

Δράσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με 

τίτλο «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Βόλου για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)». 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 02/01/2018 έως 30/06/2018. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3698   

 

 

 

12. «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών» 

 

Αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του παραλιακού μετώπου της χώρας με στόχο τη συμβολή στην 

ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών-

ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 15/01/2018 – 31/12/2020 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3721
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3694
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3698
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=21&cs=
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Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3643  

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

14. «Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων άνεργων νέων 18-29 ετών» 

 

Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ανέργων νέων, μέσω της υποστήριξης τους 

στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 06/11/2017 – 30/06/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3614  

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

 

13. «Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (e-Gov Now)» 

 

Με τη δράση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (e-Gov Now)», πρόκειται να παραχθεί ένα πακέτο 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών με σκοπό την διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της 

Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 23/5/2017 - 30/10/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3413 

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:455] 

 

1. Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2018 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), μέλος του δικτύου Enterprise 

Europe Network–Hellas, προσκαλεί τους φορείς του τομέα της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, του 

Μηχανικού Εξοπλισμού & της Θαλάσσιας Τεχνολογίας σε διεθνές forum επιχειρηματικών 

συναντήσεων στις 6 & 7 Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2018. Η 

εκδήλωση MariMatch 2018 διοργανώνεται από το ΕΚΤ σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Αθηνών, το ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κ. Ελλάδος, με την 

υποστήριξη της ομάδας “Maritime Industries & Services”  του δικτύου Enterprise Europe Network. 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3643
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=21&cs=
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3614
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=21&cs=
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3413
http://www.posidonia-events.com/
http://een.ec.europa.eu/about/sector-groups/maritime-industry-services


 

 een.ec.europa.eu                   11 
 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

2. Συμμετοχή στην έκθεση Νatural Products Scandinavia & Nordic Organic Food Fair 2018 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος σας ενημερώνει σχετικά με τη 

δυνατότητα συμμετοχής σας στην Διεθνή Έκθεση Βιολογικών προϊόντων «Νatural Products 

Scandinavia & Nordic Organic Food Fair», στο Μάλμο Σουηδίας, στις 14 & 15 Νοεμβρίου 2018, μέσω 

του Φορέα Υποστήριξης των εξαγωγών Enterprise Greece. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

3. Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β στα πλαίσια του 3ου EUSAIR Forum 2018 στην 

Ιταλία, Κατάνια, 24-25 Μαΐου 2018   

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος μέλος του Enterprise-Europe-Network-

Hellas σας ενημερώνει για την Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β στα πλαίσια του 3ου 

EUSAIR Forum 2018 στην Ιταλία, Κατάνια, 24-25 Μαΐου 2018. 

 

Το 3ο Φόρουμ για την Στρατηγική της ΕΕ για την Μακρο - Περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR), 

θα πραγματοποιηθεί στην Κατάνια, Ιταλία, στις 24-25 Μαΐου 2018. Το Φόρουμ διοργανώνεται από 

την Ιταλική Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποστήριξη του EUSAIR 

Facility Point και στοχεύει τόσο στην προβολή της Στρατηγικής όσο και στην αξιολόγηση της μέχρι 

τώρα προόδου των εργασιών της, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο Φόρουμ που οργανώθηκε στα Ιωάννινα 

τον Μάιο του 2017.  

 

Μετά την επιτυχία των δύο προηγούμενων εκδηλώσεων επιχειρηματικών συναντήσεων που έλαβαν 

χώρα στο Ντουμπρόβνικ και στα Ιωάννινα, το Enterprise Euτοpe Network καλείται να διοργανώσει, 

για τρίτη συνεχή φορά, συναντήσεις συνεργασίας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

4. B2B συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες στο 5ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ τροφίμων στη Λαμία 

(24. - 25.05.2018) 

 

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το οποίο στηρίζει ενεργά τις 

ελληνογερμανικές εμπορικές σχέσεις και προωθεί τις πρωτοβουλίες και δράσεις των εταιριών-μελών 

του, διοργανώνει, σε συνεργασία με την εταιρία-μέλος BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, ένα διήμερο προώθησης των ελληνικών παραδοσιακών προïόντων.  

http://sbtke.gr/2018/04/24/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%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%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89/
https://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://sbtke.gr/2018/04/24/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%bdatural-products-scandinavia-nordic-organic-food-fair-2018-%ce%b5%cf%85/
http://www.adriatic-ionian.eu/
http://b2beusair.talkb2b.net/
https://www.b2match.eu/eusair2017
http://een.ec.europa.eu/
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/04/3rd_EUSAIR_Forum_2018.pdf
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Η πρωτοβουλία αυτή πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μορφή ενός συνεδρίου και Β2Β συναντήσεων 

γερμανικών εταιριών με Έλληνες παραγωγούς  στις 24. – 25.05.2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Λαμιέων. 

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 

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:456] 

 

• 2018/C 117/03 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις 

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

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

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

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

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006]  ( 1 ) 

 

• 2018/C 124/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική καθοδήγηση για την ταξινόμηση 

των αποβλήτων 

 

• 2018/C 129/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η 

συμβολή της κοινωνίας πολιτών στην ανάπτυξη μιας σφαιρικής πολιτικής για τα τρόφιμα στην ΕΕ» 

(γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2018/C 129/08 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας»[COM(2017) 294 final] 

 

• 2018/C 129/09 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας»[COM(2017) 295 final] 

 

 

 

 

 

http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/04/B2B_PARTICIPATION_GR.pdf
mailto:svaina@sbtke.gr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.117.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2018:117:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2018:124:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0018.01.ELL&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0051.01.ELL&toc=OJ:C:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0058.01.ELL&toc=OJ:C:2018:129:TOC
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:457] 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/520 της Επιτροπής, L87 της 28ης Μαρτίου 2018, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 με στόχο την ταξινόμηση της ουσίας «διαλύτης 

νάφθα, ελαφρά αρωματική» όσον αφορά το ανώτατο όριο καταλοίπων της ( 1 ) 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/543 της Επιτροπής, L90 της 23ης Ιανουαρίου 2018, για τη 

διόρθωση της ισπανικής γλωσσικής έκδοσης του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 812/2013 

της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των 

δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής 

συσκευής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/555 της Επιτροπής, L92 της 9ης Απριλίου 2018, για ένα 

συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2019, 2020 και 2021 ώστε να 

εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η 

έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης ( 1 ) 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/561 της Επιτροπής, L94 της 29ης Ιανουαρίου 2018, για 

την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/127 όσον αφορά τις απαιτήσεις 

πρωτεΐνης στα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/588 της Επιτροπής, L99 της 18ης Απριλίου 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 την 1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/589 της Επιτροπής, L99 της 18ης Απριλίου 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 τη μεθανόλη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/613 της Επιτροπής, L102 της 20ής Απριλίου 2018, σχετικά με 

την έγκριση του PHMB (1415· 4.7) ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των 

τύπων προϊόντων 2 και 4 ( 1 ) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.087.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2018:087:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.090.01.0063.01.ELL&toc=OJ:L:2018:090:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.092.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2018:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.094.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:094:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.099.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.099.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.102.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:102:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/614 της Επιτροπής, L102 της 20ής Απριλίου 2018, για την 

έγκριση της ουσίας azoxystrobin ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 7, 

9 και 10 ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/596 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L103 της 18ης 

Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 για τη θέσπιση του 

προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/627 της Επιτροπής, L104 της 20ής Απριλίου 2018, για τη διόρθωση ορισμένων 

γλωσσικών εκδόσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:458] 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2018/563 της Επιτροπής, L94 της 20ής Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις SA.34308 (2013/C) (πρώην 2013/NN) τις οποίες χορήγησε η Ελληνική Δημοκρατία στην 

επιχείρηση Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ (ΕΑΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 7361]  

( 1 ) 

 

• Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/570 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, L95 της 7ης 

Φεβρουαρίου 2018, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την 

εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2018/3) 

 

• Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/571 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, L95 της 7ης 

Φεβρουαρίου 2018, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές 

αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος 

(ΕΚΤ/2018/4) 

 

• Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/572 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, L95 της 7ης 

Φεβρουαρίου 2018, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με 

συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του 

Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (ΕΚΤ/2018/5) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/622 της Επιτροπής, L102 της 20ής Απριλίου 2018, σχετικά με τη μη 

έγκριση του χλωροφαινίου ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 

προϊόντων 3 ( 1 ) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.102.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2018:102:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.103.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.103.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.104.01.0057.01.ELL&toc=OJ:L:2018:104:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.094.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2018:094:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.095.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2018:095:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.095.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2018:095:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.095.01.0045.01.ELL&toc=OJ:L:2018:095:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.095.01.0045.01.ELL&toc=OJ:L:2018:095:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.095.01.0049.01.ELL&toc=OJ:L:2018:095:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.095.01.0049.01.ELL&toc=OJ:L:2018:095:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.102.01.0080.01.ELL&toc=OJ:L:2018:102:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   15 
 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/619 της Επιτροπής, L102 της 20ής Απριλίου 2018, σχετικά με τη μη 

έγκριση της ουσίας PHMB (1415· 4.7) ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των 

τύπων προϊόντων 1, 5 και 6 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/623 της Επιτροπής, L102 της 20ής Απριλίου 2018, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα 

προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε 

ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 2481]  ( 1 ) 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:459] 

 

• Σύσταση (ΕΕ) 2018/624 της Επιτροπής, L102 της 20ής Απριλίου 2018, για τη διασυνοριακή πρόσβαση 

των υποπρομηθευτών και των ΜΜΕ του τομέα της άμυνας στην αγορά 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:460] 

 

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/589 της Επιτροπής, L102 της 18ης Απριλίου 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 τη μεθανόλη ( ΕΕ L 99 της 19.4.2018 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:461] 

 

• COM/2018/173  Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην 

αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 

 

• COM/2018/170  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του 

προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 2014-2020 

 

• COM/2018/171  Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.102.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2018:102:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.102.01.0081.01.ELL&toc=OJ:L:2018:102:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.102.01.0087.01.ELL&toc=OJ:L:2018:102:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.102.01.0099.01.ELL&toc=OJ:L:2018:102:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1525074213754&uri=CELEX:52018PC0173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0170&qid=1525074213754&rid=43
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0171&qid=1525074213754&rid=45
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εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή 

μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία 

 

• COM/2018/236 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση 

 

• COM/2018/233 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του 

τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την ισχυροποίηση των πολιτών και 

την ανάπτυξη μιας υγιέστερης κοινωνίας 

 

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.:462] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 198514-2018 
Βουλγαρία-Galabovo: Σκόνη 

ασβέστου 
BG 08/05/2018 08/06/2018 

2 197109-2018 Βουλγαρία-Varna: Ζωοτροφές BG 08/05/2018 11/06/2018 

3 195028-2018 
Βουλγαρία-Dospat: Χρώματα 

επίχρισης 
BG 05/05/2018 12/06/2018 

4 200870-2018 Ελλάδα-Καβάλα: Προϊόντα άρτου GR 09/05/2018 04/06/2018 

5 198778-2018 
Ελλάδα-Μοσχάτο: Προϊόντα 

γεωργίας και κηπευτικής 
GR 08/05/2018 04/06/2018 

8 192972-2018 Ελλάδα-Αγρίνιο: Αντλίες GR 04/05/2018 18/05/2018 

9 192435-2018 Ελλάδα-Ηράκλειο: Σκυρόδεμα GR 03/05/2018 11/06/2018 

10 196406-2018 Ρουμανία-Bistrița: Χοιρινό κρέας RO 05/05/2018 11/06/2018 

11 194406-2018 
Ρουμανία-Reșița: Θρυμματισμένοι 

λίθοι 
RO 04/05/2018 11/06/2018 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2018:236:FIN&qid=1525074213754&rid=56
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2018:233:FIN&qid=1525074213754&rid=57
mailto:svaina@sbtke.gr
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198514-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197109-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195028-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200870-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198778-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192972-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192435-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196406-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194406-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
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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.:463] 

 

1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ (BRUK20180330001) – Βρετανική εταιρεία η οποία έχει εδραιωθεί 

στον τομέα του σχεδιασμού συσκευασιών για τρόφιμα, αναζητά συνεργάτη που δύναται να σχεδιάσει 

και να προμηθεύσει μεγάλα κουτιά, τα οποία θα γεμίζουν με ζεστό καφέ (take-away), τα οποία είναι 

πολύ δημοφιλή και κοινά στις ΗΠΑ, αλλά δεν υπάρχουν στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η 

εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου θα τα αγοράσει συσκευασμένα σε επίπεδη μορφή και η συσκευασία 

θα περιέχει καπάκια κατάλληλα για ζεστό καφέ. Τα μεγέθη θα είναι 1 ή 2 λίτρων. 

 

2. ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ (BRSK20180327001) – Σλοβακικό ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο απευθύνεται 

σε πελάτες που αναζητούν ταπετσαρίες, αναζητά προμηθευτές καλής ποιότητας ταπετσαριών που 

μπορούν είτε να είναι άμεσοι κατασκευαστές είτε να διανέμουν ταπετσαρίες. Η εταιρεία επιδιώκει 

ευρωπαίους προμηθευτές που ενδιαφέρονται για συμφωνία παροχής υπηρεσιών διανομής. 

 

3. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BRRU20171221022) – Ρωσική εμπορική και κατασκευαστική εταιρεία με 10 

χρόνια εμπειρίας στις πωλήσεις δομικών υλικών αναζητά προμηθευτές πλακιδίων για πεζοδρόμια 

σύμφωνα με τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών διανομής.. 

 

4. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΝΕΛ (BRCY20171017001) – Κυπριακή εταιρεία αναζητά συνεργασία με εταιρίες οι 

οποίες κατασκευάζουν (δεν μεταπωλούν) καλής ποιότητας προϊόντα ξυλείας και ξύλινα πάνελ, δεν 

δραστηριοποιούνται ήδη στην κυπριακή αγορά και είναι πιθανό να αναζητούν αντιπρόσωπο για να 

επεκτείνουν τον κύκλο εργασιών τους στην Κύπρο. Η κυπριακή εταιρεία είναι πρόθυμη να ενεργήσει 

ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος στο πλαίσιο συμφωνιών εμπορικής αντιπροσωπείας προκειμένου να 

εκπροσωπήσει ξένες εταιρείες παραγωγής των ακόλουθων τύπων ξύλινων πάνελ: 

        - Oriented strand board (OSB) 

        - Πλατίνη με Μελαμίνη 

        - Μοριοσανίδες πλακιδίων 

        - Κόντρα πλακέ 

 

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (BRBE20180314001) - Βελγική εταιρεία η οποία ασχολείται με την προώθηση 

καινοτόμων εταιρειών να εισέλθουν στη βελγική αγορά, παρέχει αντιπροσωπεία στους κλάδους της 

ποδηλασίας και της πράσινης ενέργειας. Με εκτεταμένες γνώσεις και συνδέσεις σε διάφορα κανάλια 

διανομής, η εταιρεία βοηθά ξένες εταιρείες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο Βέλγιο Η 

mailto:svaina@sbtke.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d8afdc6-37c8-41ba-ac98-972b4ca7f6db
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be6976b5-de73-4e2d-9211-882f42ce0609
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d4df0bea-526a-4618-8619-75481c8303fc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51bab844-365f-419f-b967-4ce93e958b05
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2860465a-3d7b-46d3-89be-3e528226f770
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εταιρεία επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους κλάδους: ποδηλασία, συστήματα κίνησης, φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

 

6. ΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΕΚΤΑ (BRUK20180220001) - Βρετανική εταιρεία αναζητά εταίρο κατασκευής 

στην Ευρώπη για να παράγει μια σειρά από πλεκτά χρησιμοποιώντας είτε τα δικά τους νήματα είτε τα 

νήματα που παρέχονται από τον επιτυχημένο συνεργάτη. Οι επιλογές για δυνητικές συμβάσεις 

κατασκευής περιλαμβάνουν συμβάσεις υπεργολαβίας. 

 

7. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRUK20180405001) - Καλά εδραιωμένο αρτοποιείο με έδρα το Kent της Μεγάλης 

Βρετανίας παράγει προϊόντα αρτοποιίας χωρίς γλουτένη με περίπου επτά διαφορετικούς αλεσμένους 

καθημερινά κόκκους, για να αποφευχθεί η οξείδωση και να εξασφαλιστεί η  ποιότητα της γεύσης. Το 

αρτοποιείο προμηθεύει τα καταστήματα τροφίμων, υπηρεσιών εστίασης και τους λιανοπωλητές. Το 

αρτοποιείο αναζητά παρασκευαστή ζύμης ή παρόμοιου προϊόντος καθώς επιθυμούν να ξεκινήσουν να 

χρησιμοποιούν μια αποξηραμένη έκδοση ζύμης, ώστε να κάνουν τη διαδικασία ευκολότερη. Σε 

παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες που παράγουν ζύμη ή παρόμοια προϊόντα - πιθανώς 

λιγότερους από 10 μεγάλες εταιρείες. Η εταιρεία αναζητά έναν μικρομεσαίο παραγωγό, ο οποίος να 

ασχολείται με βιολογικά και χωρίς γλουτένη προϊόντα ώστε να τους προμηθεύσει τη συγκεκριμένη 

ζύμη. 

 

8. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΒΑΡΕΛΙΩΝ (BRUK20180405001) - Γαλλικό αμπελουργικό αποστακτήριο που 

εξειδικεύεται στις τεχνικές ωρίμανσης για τα οινοπνευματώδη ποτά και τα κρασιά αναζητεί 

προμηθευτές δρύινων βαρελιών που μπορούν να προμηθεύσουν βαρέλια που έχουν χρησιμοποιηθεί για 

την ωρίμανση των οίνων υψηλής ποιότητας ή του αλκοόλ Bourbon υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η 

εταιρεία ενδιαφέρεται να συνάψει συμφωνία υπεργολαβίας για τη χρήση του βαρελιού για τις δικές της 

ανάγκες ωρίμανσης. 

 

9. Ζήτηση εξαγωγέων ψυκτικών μέσων (κλιματιστικά αυτοκινήτων/οικιών) 

 

Εταιρία: Auto Weber Service GmbH 

Ζήτηση ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν και εμπορεύονται ψυκτικά μέσα/αέρια για 

κλιματισμό (αυτοκίνητα/σπίτια), ειδικώς ψυκτικό αέριο R134A 

 

Διεύθυνση: Königsteiner Straße 131 

Πόλη/Τ.Κ: Frankfurt a. M. / 65929 

Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Τηλέφωνο: 004969309246 

e-mail: info@autoweber.go1a.de 

Ημερομηνία: 19/04/2018 

 

10. Αλουμινόχαρτο Οικιακής Χρήσης 

 

Εταιρία: A. P. GEORGHIADES LTD 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/053f420d-00cc-4fa6-9aba-9dd6a5d269a4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bebbc7ad-9e8d-4e57-9961-c76a9cedac46
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8fea1456-41e9-463a-bb04-320e65fb96f2
mailto:info@autoweber.go1a.de
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Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία Α. P. GEORGIADES Ltd (www.apgeorghiades.com), η οποία 

δραστηριοποιείται στην εμπορία ειδών εστίασης, αναζητά συνεργασία με ελληνικές βιομηχανίες που 

παράγουν αλουμινόχαρτο οικιακής χρήσης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία  Γεωργιάδου, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apgeorghiades.com  ή στο τηλ. 00357 22521342.  

 

Διεύθυνση: P.O.BOX 21721, NICOSIA 1512, CYPRUS 

Πόλη/Τ.Κ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ / 1512 

Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ 

Τηλέφωνο: 00357 22521342 

e-mail: info@apgeorghiades.com 

 

 
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   

 

 

mailto:info@apgeorghiades.com
mailto:info@apgeorghiades.com
mailto:sbtke@otenet.gr

