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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:797]  

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

                       - Διεθνές Εμπόριο 

1. Εκτιμήσεις επιπτώσεων Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ-Ιαπωνίας 

                       - Διεθνείς Διαγωνισμοί 

2. Διεθνής Διαγωνισμός Προμήθειας Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης 

Στοιχημάτων Ιπποδρομιών στην Τυνησία 

3. Έναρξη διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής έργου “Πολιτικό Αεροδρόμιο για 

δημόσια χρήση στη Σόφια” 

                       -Εκδηλώσεις προώθησης ελληνικών τροφίμων και ποτών στο 

εξωτερικό 

4. Διοργάνωση εβδομάδας ελληνικής κουζίνας και τουριστικής προβολής της 

Ελλάδας στην Αυστρία 

                       -Ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα 

5. Δραστηριοποίηση πορτογαλικής EDP στην ελληνική αγορά ΑΠΕ 

6. Αύξηση ενδιαφέροντος από την Κίνα για υλοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη 

περιουσία στην Ελλάδα 

                       -Ελληνικές Επενδύσεις στο Εξωτερικό 

7. Ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία  

8. Δραστηριοποίηση εταιρειών ελληνικών συμφερόντων στην Ισπανία 

                       -Οικονομικό Περιβάλλον 

9. Νέα επιβάρυνση στα αλκοολούχα ποτά στην Τουρκία 

10. Αύξηση κερδών σερβικών επιχειρήσεων 

 

1. Εκτιμήσεις επιπτώσεων Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ-Ιαπωνίας 

 

Στις 17/7 υπεγράφη η Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας (EPA) Ε.Ε. – Ιαπωνίας, η οποία αναμένεται να τεθεί 

σε ισχύ στις αρχές 2019. 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο εκτιμά ότι η επιτευχθείσα συμφωνία θα λειτουργήσει πολύ θετικά για τα ελληνικά 

προϊόντα, δεδομένου η ιαπωνική πλευρά έχει συμφωνήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά την 

εισαγωγή τροφίμων και ποτών από την ΕΕ .Αναμένεται η εν λόγω Συμφωνία να επιδράσει ιδιαίτερα θετικά 

στις ελληνικές εξαγωγές στις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: 

 

- Κονσέρβες φρούτων 

https://agora.mfa.gr/images/%CE%93%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%95_%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F_%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf


 

 een.ec.europa.eu                   3 
 

- Οίνος 

- Τυρί 

- Προϊόντα σοκολάτας 

- Ζυμαρικά 

Η γενικότερη μείωση δασμών αναμένεται να επηρεάσει θετικά τόσο τις υπόλοιπες κατηγορίες τροφίμων 

για τις οποίες με το σημερινό καθεστώς επιβάλλονται δασμοί εισαγωγής όσο και άλλες κατηγορίες 

προϊόντων όπως  τα υποδήματα (δασμός 27%, 10ετής  περίοδος μηδενισμού δασμών), τσιγάρα (16%, 

10ετής περίοδος), κοσμήματα (5,2%), δίχτυα (5,3%), κ.λ.π.  

Σημειώνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ανταγωνιστικά προϊόντα δεν προέρχονται  από άλλες χώρες της 

Ε.Ε. αλλά από την Ιαπωνία ή από άλλες γεωγραφικές περιοχές. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στο κρασί, η 

Χιλή με δασμό 2% και η Αυστραλία με δασμό 7,8% είχαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ευρωπαϊκών 

προϊόντων, το οποίο τώρα όχι μόνον εξαλείφεται αλλά μάλιστα ο δασμός για αυτές τις χώρες διατηρείται ενώ 

για τα προϊόντα Ε.Ε. μηδενίζεται. 

 

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

1. Πορεία εξαγωγών γεωργιανού οίνου 

2. Διακίνηση οινοπνευματωδών ποτών στον Καναδά σε επαρχιακό και εδαφικό 

επίπεδο 

3. Άρθρο γευσιγνωσίας ελληνικών λευκών οίνων εφημερίδας New York Times: 

“Beyond Assyrtiko, Greek Whites Reach for Distinction” 

4. Η αγορά αναψυκτικών στη Ρουμανία αναμένεται να φθάσει τα 1,29 δις ευρώ το 

2018 

5. Επιπτώσεις πρόσφατου κύματος καύσωνα στη σουηδική παραγωγή δημητριακών 

6. Εισαγωγή νέου εμιρατινού καθεστώτος πιστοποίησης για γαλακτοκομικά προϊόντα 

και χυμούς. 

7. Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή τμήματος 

της σιδηροδρομικής σύνδεσης πΓΔΜ-Βουλγαρία από δημόσια εταιρεία 

σιδηροδρομικών υποδομών πΓΔΜ.  

8. Διαγωνισμός για την ανάπτυξη του λιμένα και της μαρίνας Λάρνακας-παράταση 

προθεσμίας για την υποβολή τελικής πρότασης. 

9. Βαθμός αξιοποίησης Συμφωνίας Ελευθέρων Ε.Ε. – Ν. Κορέας 

10. Ρωσία: Ιστότοπος αναζήτησης επιχειρηματικής συνεργασίας. 

 

6. Εισαγωγή νέου εμιρατινού καθεστώτος πιστοποίησης για γαλακτοκομικά προϊόντα και χυμούς. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου των ΗΑΕ επιβάλλεται νέο καθεστώς στην 

εισαγωγή και κυκλοφορία γαλακτοκομικών προϊόντων και χυμών, οποίαεφεξής εντάσσονται στις 

κατηγορίες προϊόντων για τα οποία η αρμόδια Εμιρατινή Αρχή Τυποποίησης και Μετρολογίας (ESMA) 

προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις/πιστοποίηση. Συγκεκριμένα, για τα πρώτα προβλέπεται υποχρεωτικά η έκδοση 

http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/09/gous_pratte_august_2018.pdf
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Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Conformity Certificate) σύμφωνα με το Εμιρατινό Σύστημα Πιστοποίησης 

Συμμόρφωσης, όπως και να φέρουν τη σήμανση Emirates Quality Mark, η οποία έως πρότινος ήταν 

υποχρεωτική μόνο για το νερό. Εξαιρούνται ιατρικά προϊόντα και ειδικές κατηγορίες, όπως βρεφικά γάλατα και 

λοιπά βρεφικά είδη διατροφής, πρώτες ύλες και ιρανικό γάλα. Περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuance-of--License-to-use-Emirates-Quality-mark-

(EQM)-for--Milk-and-dairy-products,-According-to-the-health-and-safety-re.aspx 

 

Για τους χυμούς φρούτων προβλέπεται υποχρεωτικά η έκδοση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από την ESMA 

για συμμόρφωση με τα εγκεκριμένα πρότυπα, καθώς και σήμανση των προϊόντων σύμφωνα με τις κανονιστικές 

διατάξεις, σεβόμενη τα δημόσια ήθη και τις ισλαμικές αξίες, με εξαίρεση μόνο προϊόντα που προορίζονται για 

εξαγωγή/επανεξαγωγή. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.esma.gov.ae/en-

us/Services/Pages/Products/Issuance-of4License-to-use-Emirates-Quality-mark-(EQM)-for-Juices-and 

beverages,-According-to-the-healthand-safety-require.aspx 

 

Το κόστος εν λόγω πιστοποίησης (τριετούς ισχύος) για κάθε εμπορικό σήμα/εργοστάσιο/τύπο-κατηγορία 

προϊόντος ανέρχεται σε 18.500 ντίρχαμ (περίπου 4.400ευρώ). Επιπλέον, και για τις δύο ανωτέρω κατηγορίες 

προϊόντων προβλέπεται υποχρεωτικά η έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης «προϊόντων που έρχονται σε 

επαφή με τρόφιμα» (Food Contact Materials). Λεπτομέρειες για την διαδικασία πιστοποίησης, τα απαιτούμενα 

παραστατικά, τέλη, κλπ, διαθέσιμα στον σύνδεσμο: http://www.esma.gov.ae/en-

us/Services/Pages/Products/Issuances-ofconformity- certificate-for-Food-Contact-Materials.aspx. 

 

9. Βαθμός αξιοποίησης Συμφωνίας Ελευθέρων Ε.Ε. – Ν. Κορέας 

 

Ορόσημο για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ε.Ε. με τη Νότιο Κορέα αποτέλεσε η Συμφωνία 

Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2011. Η πλειονότητα των εκατέρωθεν 

δασμών βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων μηδενίσθηκαν άμεσα, ενώ κάποιοι άλλοι μειώθηκαν 

σταδιακά. Σήμερα, με την εξαίρεση περιορισμένου αριθμού γεωργικών προϊόντων, οι εκατέρωθεν 

εισαγωγικοί δασμοί έχουν αρθεί πλήρως. Μέχρι το 2011, το διμερές εμπορικό ισοζύγιο ήταν διαχρονικά 

σαφώς πλεονασματικό για τη 

Νότιο Κορέα και το οποίο το 2010 ανερχόταν στα 14,8 δις δολ. ΗΠΑ. Στο διάστημα 2010-2014, μετά την ΣΕΣ, 

η εικόνα αναστράφηκε, καθώς οι εξαγωγές της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 61% ενώ οι κορεατικές μειώθηκαν κατά 

3,5% και η Ε.Ε. εμφάνιζε πλέον εμπορικό πλεόνασμα της τάξης των 10,7 δις δολ. ΗΠΑ.  

 

Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT για τον βαθμό αξιοποίησης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών από 

τις ευρωπαϊκές εξαγωγικές εταιρείες, για το 2016, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος χρήσης της προτιμησιακής 

καταγωγής προϊόντων στις εξαγωγές προς τη Νότιο Κορέα ήταν 71%. Οι πέντε χώρες που αξιοποίησαν 

πληρέστερα τις ρήτρες της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών ήταν το Βέλγιο (87%), η Σλοβακία (85,9%), η 

Κύπρος (85,5%), η Αυστρία (84,4%) και η Ουγγαρία (80,8%). Για την Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό 

διαμορφώθηκε στο 66,7%. Συμπεραίνεται ότι πολλοί Έλληνες –αλλά και Ευρωπαίοι- εξαγωγείς δεν 

http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuance-of--License-to-use-Emirates-Quality-mark-(EQM)-for--Milk-and-dairy-products,-According-to-the-health-and-safety-re.aspx
http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuance-of--License-to-use-Emirates-Quality-mark-(EQM)-for--Milk-and-dairy-products,-According-to-the-health-and-safety-re.aspx
http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuance-of4License-to-use-Emirates-Quality-mark-(EQM)-for-Juices-and%20beverages,-According-to-the-healthand-safety-require.aspx
http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuance-of4License-to-use-Emirates-Quality-mark-(EQM)-for-Juices-and%20beverages,-According-to-the-healthand-safety-require.aspx
http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuance-of4License-to-use-Emirates-Quality-mark-(EQM)-for-Juices-and%20beverages,-According-to-the-healthand-safety-require.aspx
http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuance-of4License-to-use-Emirates-Quality-mark-(EQM)-for-Juices-and%20beverages,-According-to-the-healthand-safety-require.aspx
http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuances-ofconformity-
http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuances-ofconformity-
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αξιοποιούν την εν λόγω Συμφωνία, ίσως λόγω μη γνώσης αυτής, με αποτέλεσμα την επιβάρυνσή τους με 

εισαγωγικούς δασμούς στη Ν. Κορέα. 

 

 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:798]  

• Ετήσια Έκθεση 2017 και για το Α εξάμηνο 2018 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:799]  

• Ο Αιγυπτιακός κλάδος Κατασκευών, η αιγυπτιακή Βιομηχανία και Αγορά Δομικών Υλικών & η 

Αγορά Ακινήτων 

- Προοίμιο -Επισκόπηση της αιγυπτιακής οικονομίας 

1. Κατασκευές 

2. Ο αιγυπτιακός κλάδος δομικών υλικών 

           - Η αιγυπτιακή τσιμεντοβιομηχανία 

           - Η αιγυπτιακή χαλυβουργία 

           - Οι αιγυπτιακές εξαγωγές δομικών υλικών 

           - Οι αιγυπτιακές εισαγωγές δομικών υλικών 

• Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις, Αύγουστος 2018 

                          - Νέο σύστημα online υποβολής φορολογικών δηλώσεων, νέα τελωνειακή νομοθεσία 

                          - Ξεπέρασαν τα $750 εκατ. οι αιγυπτιακές εξαγωγές ενδυμάτων το 1ο εξάμηνο 

2018 

                          - Αύξηση  των  καλλιεργούμενων  εκτάσεων  βάμβακος κατά την τρέχουσα 

περίοδο 

 

ΑΛΓΕΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:800]  

• Γενικά Στοιχεία 2017 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:801]  

• Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της Γαλλίας και την Ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών 

Σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας για το έτος 2017 

1. Οικονομία Γαλλίας 

2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας- Γαλλίας 

3. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

4. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:802]  

• Η ανάπτυξη του κλάδου των φωτοβολταϊκών στην Βαυαρία 

• Η συμβολή του μεταποιητικού τομέα στη βαυαρική οικονομία 

• Δράσεις και εκδηλώσεις προώθησης ελληνικού κοσμήματος 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A5%202017%20&%202018A%20az.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%95%CE%A3,%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D,%20%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%91%20(AGORA)%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%95%CE%A3,%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D,%20%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%91%20(AGORA)%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/82018%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63267
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202017_final%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202017_final%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63334
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63327
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/63285
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• Απολογισμός Διεθνούς Εκθεσης Stone+Tec 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:803]  

• Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:804] 

• Εισαγωγή νέου εμιρατικού καθεστώτος πιστοποίησης για γαλακτοκομικά προϊόντα και χυμούς. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου των ΗΑΕ (κείμενα των οποίων είναι 

διαθέσιμα μόνον στην αραβική), επιβάλλεται νέο καθεστώς στην εισαγωγή και κυκλοφορία γαλακτοκομικών 

προϊόντων και χυμών, οποία εφεξής εντάσσονται στις κατηγορίες προϊόντων για τα οποία η αρμόδια Εμιρατινή 

Αρχή Τυποποίησης και Μετρολογίας (ESMA) προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις/πιστοποίηση. Ειδικότερα: 

 

-Γαλακτοκομικά προϊόντα: Προβλέπεται υποχρεωτικά η έκδοση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης 

(ConformityCertificate), σύμφωνα με το Εμιρατινό Σύστημα Πιστοποίησης Συμμόρφωσης (Emirates 

Conformity Assessment System -ECAS) 

-Χυμοί φρούτων: προβλέπεται υποχρεωτικά πιστοποίηση από την ESMA για συμμόρφωση με τα εγκεκριμένα 

πρότυπα, καθώς και σήμανση των προϊόντων σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις, σεβόμενη τα δημόσια 

ήθη και τις ισλαμικές αξίες. 

 

ΙΑΠΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:805] 

• Ετήσια έκθεση για την ιαπωνική οικονομία και τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Ιαπωνίας 2017 

 

Σύνοψη οικονομικών εξελίξεων        

 Οικονομική πολιτική - Abenomics       

 Ενεργειακή πολιτική         

 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις        

 Εξωτερικό εμπόριο Ιαπωνίας         

 Ελληνοϊαπωνικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις     

 Επενδύσεις          

 Τουρισμός          

 Διμερές εμπόριο Ελλάδος - Ιαπωνίας       

 Προοπτικές ελληνικών εξαγωγών       

 Δράσεις προώθησης ελληνκών προϊόντων      

 Διμερές συμβατικό πλαίσιο Ελλάδας – Ιαπωνίας και εκκρεμή πρωτόκολλα    

 

ΙΡΑΝ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:806] 

• Επικαιροποιημένο Σημείωμα Διμερών Ελληνο-Ιρανικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων 

Ελλάδος - Ιράν 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63295
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63393
https://agora.mfa.gr/infofiles/ECAS%20%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%AF%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63363
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%20%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF-%CE%99%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20ir.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%20%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF-%CE%99%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20ir.pdf
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ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:807] 

• Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων, Ιούλιος – Αύγουστος 2018 

1. Οικονομία 

2. Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες 

3. Ενέργεια 

4. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

• Εξωτερικό Εμπόριο Καναδά 

• Διμερές Εμπόριο Ελλάδας - Καναδά 

• Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου 

 

Προοπτική ανάπτυξης του  διμερούς εμπορίου διαφαίνεται στους τομείς τροφίμων, φαρμακευτικών και 

παραφαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών φυτικής-βιολογικής προέλευσης, καθώς και δομικών υλικών. 

 
Α/Α Κλάδοι ενδιαφέροντος Ανάλυση – Αιτιολόγηση 

1 Τρόφιμα Η καναδική αγορά δίδει ιδιαίτερη έμφαση στα βιολογικά προϊόντα. 

Επιπλέον, αυξάνεται η ζήτηση για παραδοσιακά ελληνικά τρόφιμα 

(ελαιόλαδο, ελιές, φέτα).  

Με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας CETA μεταξύ ΕΕ-Καναδά, 

έχουν καταργηθεί οι δασμοί σε πολλά προϊόντα. Ο Καναδάς αναγνωρίζει  

την προστασία συγκεκριμένων ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων.  

2 Καλλυντικά φυτικής 

προέλευσης 

Ο κλάδος των παραφαρμακευτικών-καλλυντικών προϊόντων ανθεί στον 

Καναδά. Συνεπώς, ο εν λόγω τομέας είναι ευεπίδεκτος για εισαγωγές 

ελληνικών προϊόντων. 

3 Δομικά υλικά Ο κλάδος παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους Έλληνες εξαγωγείς 

μαρμάρου, αλουμινίου και λοιπών δομικών υλικών. 

 

ΚΟΡΕΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:808] 

• Έρευνα Αγοράς Ελαιολάδου 2018 

1. Διαδικασίες Εισαγωγής Ελληνικού Ελαιολάδου 

2. Η αγορά ελαιολάδου της Νοτίου Κορέας 

• Έρευνα Αγοράς Δομικών Υλικών Νοτίου Κορέας 2018 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ διαθέτει ενημερωμένους καταλόγους κορεατικών εταιρειών εισαγωγής και 

διανομής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, οι οποίοι βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενης 

ελληνικής επιχείρησης. 

 

• Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας. Βαθμός Αξιοποίησης Συμφωνίας 

Ελευθέρων Συναλλαγών. 

 

Ορόσημο  για  τις  οικονομικές  και  εμπορικές  σχέσεις  της  Ε.Ε.  με  τη  Νότιο Κορέα αποτέλεσε η Συμφωνία 

Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2011.  Η  πλειονότητα  των  εκατέρωθεν  

δασμών  βιομηχανικών  και  γεωργικών  προϊόντων μηδενίσθηκαν  άμεσα,  ενώ  κάποιοι  άλλοι  μειώθηκαν  

https://agora.mfa.gr/infofiles/Enimerotiko%20Deltio%20July%20-%20August%202018%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/63419
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63423
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/63424
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%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85%20kr.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%94%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20kr.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/EU%20-%20S%20Korea%20kr.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/EU%20-%20S%20Korea%20kr.pdf
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σταδιακά.  Σήμερα,  με  την  εξαίρεση περιορισμένου  αριθμού γεωργικών  προϊόντων,  οι  εκατέρωθεν  

εισαγωγικοί  δασμοί  έχουν  αρθεί πλήρως. 

 

ΠΓΔΜ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:809] 

• 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 

6. Πεδία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για συνεργασία-Προγράμματα ΕΕ 

                    - Τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για επιχειρηματική συνεργασία 

                    - Τουρισμός 

                    - Προγράμματα ΕΕ 

• Ποσοστώσεις της ΕΕ στις εισαγωγές χάλυβα επηρεάζουν παραγωγικές εταιρείες χάλυβα στην 

πΓΔΜ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε ποσοστώσεις στις εισαγωγές χάλυβα και τα προστατευτικά μέτρα 

μπορούν να παραμείνουν σε ισχύ για διάστημα έως και 200 ημερών, ως απάντηση στους εισαγωγικούς 

δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ και εξ αιτίας της ανησυχίας εκτροπής εμπορίου των προϊόντων χάλυβα 

προς την ευρωπαϊκή αγορά. Ο δασμός κατά την εισαγωγή 25% θα εφαρμοστεί όταν η εξαγωγή 

υπερβαίνει την καθορισμένη ποσόστωση, δηλαδή τη μέση εισαγωγή των τριών τελευταίων ετών. Τα 

μέτρα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν τις περισσότερες από τις έξι μεγάλες εταιρείες του κλάδου στη 

πΓΔΜ, μεταξύ των οποίων και η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Dojran Steel, του ομίλου 

ΣΙΔΕΝΟΡ (Dojran Steel, Makstil, Mittal Steel, FZC 11 Oktomvri, IGM και Metal Promet). Πριν από 

δύο εβδομάδες, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για ευρωπαϊκά θέματα κ. Bujar Osmani είχε 

διαβεβαιώσει τους παραγωγούς στην πΓΔΜ ότι είχε λάβει εγγυήσεις από την Ευρωπαία Επίτροπο 

Εμπορίου κα Cecilia Malmstrom ότι δεν θα υπάρξει αποκλεισμός και ότι η οικονομία της πΓΔΜ δεν 

θα επηρεαστεί από τον συνεχιζόμενο παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων της 

πΓΔΜ αναφέρουν ότι πρόκειται να αποδείξουν στις ευρωπαϊκές αρχές ότι ο χάλυβας της πΓΔΜ δεν 

αποτελεί απειλή για την παραγωγή τους και ότι η εξαγωγή στην ΕΕ είναι σημαντική για τη οικονομία 

της χώρας. Η χαλυβουργία αντιπροσωπεύει το 15% των συνολικών εξαγωγών της πΓΔΜ και 

συνεισφέρει 5% στο ΑΕΠ. Σύμφωνα με τους εκπρόσωποι του κλάδου των κατασκευών δεν υπάρχουν 

εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν τις εξαγωγές στην ευρωπαϊκή αγορά και 

εκφράζουν την ανησυχία ότι αν δεν αλλάξει κάτι, το πλήγμα στη χαλυβουργία της πΓΔΜ θα γίνει 

αισθητό και στους άλλους τομείς της οικονομίας της πΓΔΜ. 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:810] 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Αύγουστος 2018 

 

http://www.agora.mfa.gr/infofiles/BG%202017%20v2%202%20mk.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63521
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ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:811] 

• Επιχειρηματικός Οδηγός Σερβίας 2018 

1. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

2.Ξένες Επενδύσεις  

3. Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

4. Εργασιακό Περιβάλλον 

5.Φορολογικό Καθεστώς 

6. Εξαγωγικοί Δασμοί 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιούλιος 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.:812] 

 

 

1. Μικρο- επιδοτήσεις (microfunding) για έργα «καθαρής παραγωγής» στις ΜμΕ 

 

To KET4CleanProduction (ΚET4CP) είναι μια κοινοπραξία Ευρωπαϊκών ερευνητικών και 

τεχνολογικών κέντρων που  προσφέρει μεταξύ άλλων μικρο-επιδοτήσεις (microfunding) για έργα 

«καθαρής παραγωγής» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ - ΙΤΕ εταίρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κ. Ελλάδος στην 

Κοινοπραξία Enterprise Europe Network-Hellas, αποτελεί την ελληνική συμμετοχή στο έργο.  Στόχος 

του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ανοικτού οικοσυστήματος καινοτομίας στην βιομηχανική παραγωγή.  

Στο πλαίσιο αυτό, το παρακάτω ερωτηματολόγιο  αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών 

και των απαιτήσεων των ΜμΕ όσον αφορά τις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key 

Enabling Technologies - KETs) 

 

Για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, η γνώμη της επιχείρησής σας είναι πολύ σημαντική. 

Ο χρόνος συμπλήρωσης είναι περίπου 10 λεπτά, και  τα δεδομένα σας θα παραμείνουν  εμπιστευτικά. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου  

 

Για να συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο πατήστε  

εδώ: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/KET4CleanProductionSurvey2018 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Doing-Business-in-Serbia2018%20rs.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%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%202018%20rs.pdf
mailto:sbtke@otenet.gr
http://praxinetwork.gr/el/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/KET4CleanProductionSurvey2018
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Βασικές πληροφορίες σχετικά με τις μικρο-επιδοτήσεις του ΚET4CP 

 

• Φάσμα εφαρμογής: Τα micro grants προσφέρονται για τη χρηματοδότηση διασυνοριακής 

συνεργασίας μεταξύ ΜμΕ και τουλάχιστον δύο τεχνολογικών κέντρων (Key Enabling Technology 

Centers).Ο σκοπός είναι η εφαρμογή προωθημένων πρακτικώνγια την βελτίωση της παραγωγής των επ

ιχειρήσεων. 

 

• Ενεργό από: 1η Ιουνίου 2018 

 

• Λήξη στις: 29 Απριλίου 2020 

 

• Ημερομηνίες αξιολόγησης προτάσεων: 31 Ιουλίου 2018, 31 Οκτωβρίου 2018, 31 

Ιανουαρίου 2019, 30 Απριλίου 2019, 31 Ιουλίου 2019, 31 Οκτωβρίου 2019, 31 Ιανουαρίου 2020 και 

30 Απριλίου 2020. 

 

• Διάρκεια του micro-grand έργου: μέχρι 6 μήνες 

 

• Συνολικό ύψος χρηματοδότησης: EUR 2.000.000 

 

•    Μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο: EUR 50.000 (lump sum). Το micro 

grant καλύπτει το 70% των εξόδων του έργου. Το υπόλοιπο 30% καλύπτεται από την ΜμΕ. 

 

Οι δραστηριότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση πρέπει να εστιάζουν στην 

ολοκλήρωση προωθημένων τεχνολογιών παραγωγής για την αντιμετώπιση (ενδεικτικά) των παρακάτω 

ζητημάτων: 

·   Ανάπτυξη και σχεδιασμός νέων διαδικασιών παραγωγής 

·   Βελτίωση της παραγωγής υφιστάμενων προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση ενός η περισσοτέρων από 

τα παρακάτω: 

·   α) του κόστους παραγωγής, β) της εξάρτησης σε πρώτες ύλες, γ) της κατανάλωσης ενέργειας, και δ) 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη μείωση υπολειμμάτων και αποβλήτων 

 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μικρο-επιδοτήσεις θα βρείτε εδώ 

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, υπεύθυνος κ. Κ. 

Τρούλος, troulos@praxinetwork.gr 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

sbtke@otenet.gr   

 

 

 

https://www.ket4sme.eu/micro-grants
mailto:troulos@praxinetwork.gr
mailto:sbtke@otenet.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:813] 

 

 

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: MSc «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα 

και ΙοΤ» από το ΤΕΙ Θεσσαλίας  

 

 

 

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με 

έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 

τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

3. «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων - Β' κύκλος» 

 

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων (ΜΕ). Θα κατανεμηθούν 601 υποτροφίες για μεταδιδακτορική 

έρευνα σε 7 επιστημονικούς κλάδους. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/8/2018 - 28/9/2018 

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 

 

 

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

 

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://msc-cesm.cs.teilar.gr/
http://msc-cesm.cs.teilar.gr/
http://www.oaed.gr/programmata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias/-/asset_publisher/kbQG9Ho6jq8a/content/programma-epichoregeses-epicheireseon-gia-ten-apascholese-10-000-anergon-elikias-18-29-eton-me-emphase-stous-ptychiouchous-anotaton-ekpaideutikon-idry?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kbQG9Ho6jq8a%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4005
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3998
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5. «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 

 

Η Δράση στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης 

συμμετοχής των ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της 

ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 4/7/2018 - 14/9/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3939  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

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

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

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

επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Στερεάς Ελλάδας 

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

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

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

7. «Ψηφιακό Βήμα» 

 

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 17/9/2018, Ώρα έναρξης υποβολών: 12.00 το μεσημέρι 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3884 , www.aedep.gr  

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

ιστοσελίδες οι οποίες αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

8. «Ψηφιακό Άλμα» 

 

Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια 

προϋπολογισμού άνω των 55.000 ευρώ που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή / και την ψηφιακή 

τους αναβάθμιση. 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3939
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3942
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3884
http://www.aedep.gr/
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 17/9/2018, Ώρα έναρξης υποβολών: 12.00 το μεσημέρι 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3886 , www.aedep.gr  

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

ιστοσελίδες οι οποίες αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

9. «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» 

 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό 

τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού, και ώρα 12.00 το μεσημέρι 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3885 , www.aedep.gr  

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

ιστοσελίδες οι οποίες αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

10. «Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Μαγνησία μέσω του LEADER - 

Βιωσιμότητα των δασών» 

 

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

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

προστασία των δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Μαγνησίας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 10/7/2018 - 15/9/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3959  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

11. «Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Φωκίδα μέσω του LEADER - Προστασία 

των δασών» 

 

Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των 

στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Προστασία των δασών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3886
http://www.aedep.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3885
http://www.aedep.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3959
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Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Φωκίδας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 8/6/2018 - 17/9/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3907  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

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.:814] 

 

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

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

Europe Network 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

2. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) συνεχίζοντας την εκπαίδευση των στελεχών 

ενδιάμεσων φορέων που υποστηρίζουν τα μέλη του φορέα τους σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

(ΔΙ),  διοργανώνει  το τρίτο σεμινάριο  της σειράς  που ξεκίνησε το 2016 σε θέματα ΔΙ. Το σεμινάριο 

υλοποιείται σε συνεργασία με το ΕΡΟ και το IPR Helpdesk της ΕΕ και έχει τον τίτλο “IP for Business 

Training”, ενώ είναι ανοικτό και στις ΜμΕ, μέλη των ενδιάμεσων φορέων.  

 

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα  στο κτίριο του ΟΒΙ, Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 

την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018. Τους συμμετέχοντες θα χαιρετίσει ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, 

Δρ Ιωάννης Καπλάνης.  

 

Η θεματολογία του 3ου  σεμιναρίου θα περιλαμβάνει τις  παρακάτω ενότητες:  

• Η βασική εργαλειοθήκη Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) για ΜμΕ.  

• Οικονομική αξιοποίηση της ΔΙ – Ανάπτυξη στρατηγικής επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων 

μέσα από την ΔΙ – Η εμπειρία μιας ΜμΕ   

• Το δίκτυο Enterprise Europe Network και οι υπηρεσίες του  

• Το Ενωσιακό Δίπλωμα – Πλεονεκτήματα  

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3907
mailto:svaina@sbtke.gr
https://nordic-organic-natural-matchmaking.b2match.io/
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Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα, ενώ στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση 

παρακολούθησης. Η χρηματοδότηση του σεμιναρίου γίνεται 100% από το ΕΡΟ,  τον ΟΒΙ και το IPR 

Helpdesk της ΕΕ, ενώ δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.  

 

Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς σας, κρατήστε την διαθεσιμότητά σας για τις 20 

Σεπτεμβρίου 2018.  

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το σεμινάριο, το σχέδιο του 

προγράμματος και τη φόρμα συμμετοχής σας: https://www.iprhelpdesk.eu/event/4546-athens-

ipforbusiness  (Πληροφορίες: κα Ε. Μίσκου, τηλ. 210 6183553) 

 

 

3. ALUMINIUM 2018, Διεθνής έκθεση για το Αλουμίνιο, 9 – 11 Οκτωβρίου 2018, Ντίσελντορφ 

 

Από 9 έως 11 Οκτωβρίου 2018 η διεθνής έκθεση ALUMINIUM θα παρουσιάσει όλη την γκάμα, τον 

πρωτοποριακό σχεδιασμό και προτάσεις επίλυσης προβλημάτων στον τομέα του αλουμινίου. Η έκθεση 

θα διεξαχθεί στον εκθεσιακό χώρο του Ντίσελντορφ, από την Reed Exhibitions. 

 

Στις εκθέσεις θα βρείτε τεχνογνωσία και προϊόντα για τα κάτωθι θέματα: 

            • Πρώτες ύλες, μεταλλουργικά προϊόντα, ημικατεργασμένα προϊόντα 

            • Προϊόντα αλουμινίου για ειδικές εφαρμογές 

            • Επεξεργασία επιφανειών 

            • Εμπόριο και ανακύκλωση ελαφρών μετάλλων 

            • Εξοπλισμός, μηχανήματα, εξαρτήματα και βοηθήματα για την εξόρυξη, την επεξεργασία και 

τη διύλιση αλουμινίου, εργασίες με σύμβαση 

            • Υπηρεσίες και παροχή συμβουλών 

                          • Πληροφορίες, εκπαίδευση κ.ά. 

 

Αν είσαστε παραγωγοί, μεταποιητές, προμηθευτές τεχνολογίας, σχεδιαστές και μηχανικοί, υπεύθυνοι 

διαχείρισης υλικού, ή εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τον τομέα της βιομηχανίας του αλουμινίου 

και των σύνθετων υλικών, μην χάσετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε και να κάνετε νέες 

επαγγελματικές επαφές στην έκθεση ALUMINIUM στο Ντίσελντορφ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

https://www.german-fairs.gr/alles-ektheseis/aluminium/. 

 

Για περισσότερες διευκρινήσεις στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: κα Σωτηρία Θεοφανίδου, Τηλ: 

210 6419021, s.theofanidou@ahk.com.gr. 

 

https://www.iprhelpdesk.eu/event/4546-athens-ipforbusiness
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4546-athens-ipforbusiness
https://www.german-fairs.gr/alles-ektheseis/aluminium/
mailto:s.theofanidou@ahk.com.gr
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4. Επιχειρηματική Αποστολή στην Νιγηρία, 5-9 Νοεμβρίου 2018 

 

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

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

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

 

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 

 

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

 

Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των 

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

χρονοβόρες διαδικασίες, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της 

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

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

5.  Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 3πλή Έκθεση «MEAT DAYS-DAIRY 

EXPO & FROZEN FOOD 2018» στην Αθήνα, 10 – 12 Νοεμβρίου 2018, Athens Metropolitan 

Expo 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην 3πλή έκθεση που θα 

πραγματοποιηθεί από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo : 

 

MEAT DAYS 2018 

(για το κρέας και τα προϊόντα του) 

 

DAIRY EXPO 2018  

(για τη γαλακτοκομία και τυροκομία) 

 

FROZEN FOOD 2018 

(για τα κατεψυγμένα τρόφιμα) 

 

Το συγκεκριμένο εκθεσιακό γεγονός αποτελεί ένα από τα κορυφαία γεγονότα προβολής και 

προώθησης προϊόντων σχετικά με την αγορά κρέατος, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα 

κατεψυγμένα τρόφιμα σε εθνικό επίπεδο. Απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες και εμπορικούς 

επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, και αποσκοπεί στη συγκέντρωση περισσότερων των 

20.000 επισκεπτών, με πλήθος δράσεων και σεμιναρίων για επαγγελματίες. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το τριπλό εκθεσιακό γεγονός: www.meatdays.gr, 

www.dairyexpo.gr, www.frozenfoodexpo.gr. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Df6SXsrAcn2cDtlTM9VzmTS_PBAATLqf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/17up282wxMc2zZSnARiMYo5C6EQxZpdfPwCrERX1LwG8/edit?usp=sharing
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/NIGERIA_2018_b2b.pdf
http://www.meatdays.gr/
http://www.dairyexpo.gr/
http://www.frozenfoodexpo.gr/


 

 een.ec.europa.eu                   17 
 

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

το συντομότερο, και όχι αργότερα από τις 29 Σεπτεμβρίου 2018, συμπληρώνοντας τη φόρμα 

συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αποστολή στο e-mail: 

angelakopoulosn@kye.com.gr  ή στο  info@kye.com.gr  ή στο fax: 22310 28725).  

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Γραφείο Εντεταλμένου Συμβούλου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & 

Εξωστρέφειας, Αρμόδιο Στέλεχος ΚΥΕ: Νίκος Αγγελακόπουλος, Τ. 2231030190. 

 

Συνημμένα Αρχεία: 

- Πρόσκληση Συμμετοχής (pdf) 

- Αίτηση Συμμετοχής (pdf) 

- Φωτορεαλιστική απεικόνιση & κάτοψη των περιπτέρων (HALL 2 & HALL 3) της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 

 

 

6. METAL MACHINERY 2018, 9 - 11 Νοεμβρίου 2018 

 

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

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

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

 

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

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

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

των νέων τεχνολογιών παραγωγής.  

 

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

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

αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. 

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

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

ναυπηγοεπισκευής, αυτοκινήτου, διυλιστηρίων κ.α. 

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

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

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

προϊόντα και τις λύσεις που προσφέρουν. 

 

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

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

mailto:angelakopoulosn@kye.com.gr
mailto:info@kye.com.gr
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/INVITATION_-MEAT-DAYS-DAIRY-EXPO-FROZEN-FOOD-2018.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/APPLICATION_FORM_MEAT-DAYS-DAIRY-EXPO-FROZEN-FOOD-2018.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/Hall-2_Render-PSTE.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/07/Hall-3_Render-PSTE.pdf
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το οποίο και θα προβάλλει τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών με  state of the art τεχνικές και 

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

εφαρμογές που μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

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

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

αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 300 οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

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

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

Ελευθέριος Βενιζέλος.  

 

Υποστηρικτής της METAL MACHINERY  2018 είναι ο ΣΕΚΕΜ   ενώ  η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα 

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

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

Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ). 

 

Σημειώνεται τέλος ότι για την έκθεση προγραμματίζονται δρομολόγια δωρεάν μεταφοράς επισκεπτών 

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

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

στο site www.metalmachinery.gr.  

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:815] 

 

• 2018/C 281/04 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων 

εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 

89/106/ΕΟΚ [Δημοσίευση στοιχείων αναφοράς ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης σύμφωνα με το 

άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011]  ( 1 ) 

 

• 2018/C 283/02 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Προς 

μια συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κοινής Αγοράς του Νότου (Mercosur)» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2018/C 283/08 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

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

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της 

δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της 

νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα»[COM(2018) 32 final] 

http://www.metalmachinery.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.281.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2018:281:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0009.01.ELL&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0056.01.ELL&toc=OJ:C:2018:283:TOC
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• 2018/C 290/06 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 )) 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:816] 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L200 της 18ης 

Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της 

άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της 

αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1122 της Επιτροπής, L204 της 10ης Αυγούστου 2018, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά δινάτριου άλατος της πυρρολοκινολινοκινόνης ως νέου συστατικού 

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

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

1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1123 της Επιτροπής, L204 της 10ης Αυγούστου 2018, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά του χλωριούχου 1-μεθυλονικοτιναμιδίου ως νέου συστατικού 

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

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

1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1129 της Επιτροπής, L205 της 13ης Αυγούστου 2018, σχετικά με 

την έγκριση της acetamiprid (ακεταμιπρίδης) ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα 

του τύπου προϊόντων 18 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1130 της Επιτροπής, L205 της 13ης Αυγούστου 2018, σχετικά με 

την έγκριση της ουσίας cypermethrin (κυπερμεθρίνης) ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε 

βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.290.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2018:290:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.200.01.0030.01.ELL&toc=OJ:L:2018:200:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.200.01.0030.01.ELL&toc=OJ:L:2018:200:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.204.01.0036.01.ELL&toc=OJ:L:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.204.01.0041.01.ELL&toc=OJ:L:2018:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.205.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2018:205:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.205.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2018:205:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1131 της Επιτροπής, L205 της 13ης Αυγούστου 2018, σχετικά με 

την έγκριση της ουσίας penflufen (πενφλουφαίνη) ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του 

τύπου προϊόντων 8 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1132 της Επιτροπής, L205 της 13ης Αυγούστου 2018, για την 

έγκριση της τροποποίησης της ονομασίας και των ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης του νέου 

τροφίμου συνθετική ζεαξανθίνη 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) 2018/1133 της Επιτροπής, L205 της 13ης Αυγούστου 2018, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά των αποξηραμένων υπέργειων τμημάτων του φυτού Hoodia 

parviflora ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

2017/2470 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:817] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1110 της Επιτροπής, L203 της 3ης Αυγούστου 2018, για την έγκριση 

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

τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένους 

αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα 1507, 59122, MON 810 και NK603, 

και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/815/ΕΚ, 2010/428/ΕΕ και 2010/432/ΕΕ [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό C(2018) 4937]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1111 της Επιτροπής, L203 της 3ης Αυγούστου 2018, για την έγκριση 

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

τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × 

MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο από τα συμβάντα MON 

87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό C(2018) 5014]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1112 της Επιτροπής, L203 της 3ης Αυγούστου 2018, για την 

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

παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς GA21 (MON-ØØØ21-9) σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 5020]  ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.205.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2018:205:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.205.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2018:205:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.205.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2018:205:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.203.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2018:203:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.203.01.0020.01.ELL&toc=OJ:L:2018:203:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2018:203:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.203.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2018:203:TOC
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• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1113 της Επιτροπής, L203 της 3ης Αυγούστου 2018, για την 

ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης, στην αγορά, τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από 

γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της σειράς Η7-1 (KM-ØØØH71-4) σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό C(2018) 5029]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1147 της Επιτροπής, L208 της 10ης Αυγούστου 2018, για τον 

καθορισμό των συμπερασμάτων των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την επεξεργασία των 

αποβλήτων, σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 5070]  ( 1 ) 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:818] 

 

• Διορθωτικό στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1110 της Επιτροπής, L221της 3ης Αυγούστου 

2018, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται 

από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 και γενετικώς 

τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα 1507, 59122, MON 

810 και NK603, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/815/ΕΚ, 2010/428/ΕΕ και 2010/432/ΕΕ 

( ΕΕ L 203 της 10.8.2018 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:819] 

 

• COM/2018/599  Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία 

επιτρέπεται στην Ουγγαρία να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από τις διατάξεις του άρθρου 26 

παράγραφος 1 στοιχείο α), του άρθρου 168 και του άρθρου 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με 

το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 

 

• COM/2018/598  Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που 

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

παραρτημάτων της ευρωπαϊκής συμφωνίας διεθνών οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων 

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

μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADN) που εγκρίθηκαν από την ομάδα εργασίας «Μεταφορά 

επικίνδυνων εμπορευμάτων» – WP.15 και από τη διοικητική επιτροπή της ADN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.203.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2018:203:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.208.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2018:208:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.221.01.0004.02.ELL&toc=OJ:L:2018:221:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.221.01.0004.02.ELL&toc=OJ:L:2018:221:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0599&qid=1536298919438&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0598&qid=1536298919438&rid=7
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• COM/2018/596 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 

2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων 

 

• COM/2018/579  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

παρέχεται στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 2014/40/ΕΕ για την προσέγγιση των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την 

παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων 

 

• COM/2018/439 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

 

• COM/2018/43 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ισχυρότερη προστασία, νέες ευκαιρίες - Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 

σχετικά με την άμεση ισχύ του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων από την 25η Μαΐου 

2018 

 

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

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

svaina@sbtke.gr   

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:820] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 390014-2018 
Βουλγαρία-Σόφια: Δοχεία και 

κάδοι απορριμμάτων 
BG 07/09/2018 11/10/2018 

2 389932-2018 
Βουλγαρία-Hisarya: Χρώματα 

επίχρισης 
BG 07/09/2018 10/10/2018 

3 386434-2018 
Βουλγαρία-Σόφια: Προϊόντα 

καθαρισμού 
BG 05/09/2018 05/10/2018 

4 363275-2018 Κύπρος-Λεμεσός: Σωλήνες CY 18/08/2018 14/09/2018 

5 352766-2018 Κύπρος-Λευκωσία: Έπιπλα CY 11/08/2018 11/09/2018 

6 290283-2018 
Κύπρος-Λευκωσία: Καλώδια μέσης 

τάσης 
CY 05/07/2018 10/08/2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0596&qid=1536298919438&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0596&qid=1536298919438&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0439R(01)&qid=1536298919438&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0043R(01)&qid=1536298919438&rid=31
mailto:svaina@sbtke.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390014-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389932-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386434-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363275-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352766-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290283-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
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7 307517-2018 
Κύπρος-Λεμεσός: Έτοιμο 

σκυρόδεμα 
CY 17/07/2018 07/09/2018 

8 391487-2018 Ελλάδα-Νέα Τίρυνθα: Ελαιόλαδο GR 07/09/2018 05/10/2018 

9 390084-2018 
Ελλάδα-Σίνδος: Ηλεκτρολογικό 

υλικό 
GR 07/09/2018 12/10/2018 

10 389462-2018 Ελλάδα-Περιστέρι: Ελαιόλαδο GR 06/09/2018 12/10/2018 

11 385895-2018 
Ελλάδα-Θήβα: Τρόφιμα, ποτά, 

καπνός και συναφή προϊόντα 
GR 04/09/2018 10/10/2018 

12 385697-2018 
Ελλάδα-Αθήνα: Ελαστικά ελαφράς 

και βαρέας χρήσεως 
GR 04/09/2018 09/10/2018 

13 386449-2018 Ρουμανία-Slobozia: Χοιρινό κρέας RO 05/09/2018 11/10/2018 

 

 

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

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

svaina@sbtke.gr 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:821] 

 

1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΜΩΡΑ (BRTW20180704001) – Επιχείρηση από την Ταϊβάν αναζητά άμεσα 

προμηθευτή βρεφικών προϊόντων (ρούχα, βρεφικές τροφές και παιχνίδια για μωρά 0-1 έτους) από 

εταιρείες στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες παροχής 

υπηρεσιών διανομής. 

 

2. ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (BRUA20180719001) – Ουκρανός κατασκευαστής παιδικών υποδημάτων 

αναζητά προμηθευτές πάτων πέλματος ώστε να συνάψει μαζί τους κατασκευαστική ή εμπορική 

συμφωνία, με τεχνική υποστήριξη. 

 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (BRLT20180806001) – Εταιρεία ένδυσης της Λιθουανίας αναζητά 

κατασκευαστές ενδυμάτων. 

 

4. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRUK20180629001) – Βρετανική επιχείρηση με έδρα το Λονδίνο, με δικούς της 

αποθηκευτικούς χώρους, αναζητά προμηθευτές τροφίμων και ποτών και οικιακών ειδών για να 

συνάψει μαζί τους συμφωνίες παροχής υπηρεσιών διανομής. Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2014 και 

ήδη εξυπηρετεί εστιατόρια, καφετέριες και τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλο το Λονδίνο, 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307517-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391487-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390084-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389462-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385895-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385697-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386449-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e014c8c5-afaa-4c06-bfea-25ff5e8bc2cd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f56ca905-fe4a-441a-a3ff-39affb99f4f6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9e29378-d137-4e7d-91e4-481b41a81d2c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9e307ce-8a3e-427e-ab62-8cb6c9462f15
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τα οποία αναζητούν νέα τρόφιμα και ποτά όπως τσάι, καφέ και αναψυκτικά, καθώς και είδη οικιακής 

χρήσης. 

 

5. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΧΑΡΤΙ (BRBE20180821001) – Βελγική εταιρεία διανομής αναζητά προμηθευτές 

απορριμμάτων αλουμινίου, χαλκού και χάρτινων κιβωτίων 

 

6. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRCY20180730001) – Κυπριακή εταιρεία που ειδικεύεται στην παρασκευή 100% 

καθαρών βιολογικών χειροποίητων σαπουνιών και καλλυντικών με βάση το ελαιόλαδο, το λάδι 

καρύδας και την κάνναβη, αναζητά συνεργάτες από χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο συμφωνιών 

παρασκευής. Η εταιρεία αναζητά προμηθευτές πρώτων υλών, όπως το έλαιο καρύδας, τα αιθέρια 

έλαια και το γάλα καμήλας και γαϊδάρου σε σκόνη. 

 

7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ  (BRPL20180724001) – Πολωνική εταιρεία η 

οποία ειδικεύεται στην παραγωγή πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου αναζητά προμηθευτές 

πλαστικών αποβλήτων (απόβλητα πριν και μετά την παραγωγή - κωδικός 15.01.02 (πλαστικές 

συσκευασίες) σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με 

εταιρείες από ευρωπαϊκές χώρες βάσει συμφωνίας κατασκευής. 

 

8. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΑΠΟΥΝΙ (BRCN20180810001) – Κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού 

καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου επιλέγει τα καλύτερα προϊόντα από όλο τον κόσμο για τους 

Κινέζους πελάτες της. Με βάση το σχέδιο επέκτασης της κατηγορίας προϊόντων τους, αναζητούν 

προϊόντα σαπουνιού από την ευρωπαϊκή αγορά. Η κινεζική εταιρεία θέλει να διεξάγει τη συνεργασία 

με τους δυνητικούς εταίρους παρασκευαστών σαπουνιού μέσω της σύναψης συμφωνίας παρασκευής. 

 

9. Συνεργασία με Ελληνικές Εταιρείες Αλουμινίου για Εισαγωγή - Αντιπροσώπευση Προϊόντων 

τους. 

 

Εταιρία: Citybois  

 

Η εταιρεία CITYBOISμε έδρα τη Σφαξ της Τυνησίας και η οποία εχει ως αντικείμενο το εμπόριο 

ξυλείας, MDF, μηχανήματα ξυλείας, και εξαρτηματα επίπλων, με αίτημά της στο Γραφείο ΟΕΥ 

Τύνιδας (επισυνάπτεται) εκδηλώνει ενδιαφέρον για μελλοντική συνεργασία με ελληνικές εταιρείες 

αλουμινίου (προφίλ, συστήματα, έπιπλα, ντουλάπες κλπ). 

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/upload/MARCHE%20GRECE(1)-1.pdf 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

sbtke@otenet.gr   

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a517dadd-881b-4833-862b-6d02ef1e445d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f7928fa-c600-48ce-9ee5-8a7a0cb3d790
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d756498a-8ded-435d-b37b-4dcc91c8eff3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/121b8262-94b0-4ed6-81c1-ec524d5d562d
https://agora.mfa.gr/applications/company/5854
https://agora.mfa.gr/upload/MARCHE%20GRECE(1)-1.pdf
mailto:sbtke@otenet.gr

