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▪ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 

▪ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5 

▪ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6 

▪ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 15 

▪ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 18 

▪ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18 

▪ ΕΓΓΡΑΦΑ COM 18 

▪ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED 19 

▪ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 19 
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:728]  

• Enterprise Greece, Newsletter-Αύγουστος 2019 

• Ενημερωτικό Δελτίο "News2Know", Enterprise Greece, Ιούλιος 2019 

 1. Έμφαση στον κλάδο των Δομικών Υλικών 

 2. Επενδυτικό roadshow στις ΗΠΑ 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:729]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2019 

• Έρευνα αγοράς του αιγυπτιακού κλάδου κατασκευών και της αγοράς δομικών υλικών (2019) 

1. Ο αιγυπτιακός κλάδος κατασκευών 

2. Ο αιγυπτιακός κλάδος δομικών υλικών 

3. Συμπεράσματα & προτάσεις 

4. Στοιχεία επαφών στην Αίγυπτο 

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:730]  

• Δημοσίευση καταλόγου Ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου 

ΕΕ – Αυστραλίας 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:731]  

• Οδηγός Επιχειρείν στην Αυστρία 2018 

1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 

2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

3. Φορολογία-Δασμολόγηση 

4. Επενδυτικό Περιβάλλον 

5. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις 

         - Τρόφιμα - Ποτά 

         - Δομικά υλικά 

         - Καλλυντικά και Παραφαρμακευτικά Είδη 

 

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:732]  

• Η αγορά οίνου στην Βόρεια Μακεδονία 

1. Γενικές παρατηρήσεις  

2. Εγχώρια κατανάλωση και εισαγωγές οίνου 

https://agora.mfa.gr/images/AUG19.pdf
https://agora.mfa.gr/images/News2Know_JULY19.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/72019%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20(2019)%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/2019-08-13_Australia%20publishes%20list%20of%20European%20GIs%20requests%20for%20FTA%20au.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/2019-08-13_Australia%20publishes%20list%20of%20European%20GIs%20requests%20for%20FTA%20au.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67381
https://agora.mfa.gr/infofiles/Study%20for%20Wine%20in%20North%20Macedonia_2019_final%20mk.pdf
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3. Εγχώρια παραγωγή και εξαγωγές οίνου 

4. Δασμοί και φόροι 

5. Σήμανση προϊόντων 

6. Η αγορά λιανικού εμπορίου 

7. Συμπεράσματα – Προοπτικές των ελληνικών οίνων στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας 

8. Παράρτημα 

         - Κατάλογος εισαγωγέων αλκοολούχων ποτών και οίνων 

         - Κατάλογος υπεραγορών λιανικής πώλησης (Super Markets) 

         - Κατάλογος καταστημάτων πώλησης οίνου (κάβες) 

         - Κατάλογος παραγωγών οίνου στην Βόρεια Μακεδονία 

         - Ένωση Παραγωγών Οίνου στην Βόρεια Μακεδονία 

         - Ένωση Οινοχόων Βόρειας Μακεδονίας 

         - Κλαδικές Εκθέσεις & Εκδηλώσεις στην Βόρεια Μακεδονία 

         - Στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου 

         - Τιμές πώλησης εγχώριου και εισαγόμενου οίνου σε υπεραγορές Βόρειας Μακεδονίας 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:733]  

• Η Οικονομία της Βουλγαρίας και οι διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδος-Βουλγαρίας 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:734]  

• Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας κατά το α΄ εξάμηνο 2019 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:735]  

• Βασικά Μακροοικονομικά μεγέθη:  
 

1. Πληθωρισμός 

2. Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας 2018 

3. Αγορά Εργασίας - Αμοιβές 

4. Γεωργία – Αγροτική Οικονομία/Βιομηχανία – Βιομηχανική Παραγωγή/Υπηρεσίες 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:736]  

• Οδηγός Επιχειρείν στα ΗΑΕ 2019 
 

1. Περιεχόμενα  

2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

3. Φορολογία & Δασμολόγηση 

4. Προκηρύξεις Διαγωνισμών 

5. Διμερές Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας 

6. Διμερές Εμπόριο 

7. Πληροφορίες για Έλληνες Επισκέπτες στα ΗΑΕ, καθώς και για εκείνους που επιθυμούν να 

αναζητήσουν εργασία στην χώρα 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67372
https://agora.mfa.gr/infofiles/Bilateral%20Trade_GR-FR_H1_2019%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%202018%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20-%20%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20-%20%CE%91%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%AD%CF%82%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AD%CE%B8%CE%B7%20-%20%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%202019%20ae.pdf
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• Πιστοποίηση halal Ελληνικών σφαγείων με αναγνώριση στα ΗΑΕ. 

 

ΙΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:737]  

• Οδηγός Επιχειρείν 2018-2019 
 

1. Ινδία-Συνοπτική Παρουσίαση 

2. Το Νομικό Σύστημα της Ινδίας 

3. Νομικό Πλαίσιο 

4. Φορολογία Επενδύσεων 

5. Ανθρώπινοι Πόροι 

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

7. Περιβαλλοντικοί Νόμοι 

8. Επίλυση Διαφορών 

9. Η Ινδία ως Εξαγωγικός Προορισμός 

         - Εμπορικά Μοντέλα 

         - Εισαγωγικοί δασμοί 

         - Ειδικό καθεστώς 

         - Η ινδική αγορά και οι Ελληνικές εξαγωγές 

10. Παράρτημα Ι – Πρακτικές οδηγίες προς νέο-αφιχθέντες επιχειρηματίες 

         - Εθιμοτυπία, γλώσσα και ψυχοσύνθεση 

         -  Μερικές επιχειρηματικές πρακτικές και οδηγίες 

11. Παράρτημα ΙΙ – Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:738]  

• Μελέτη για τον τομέα της Ενέργειας στην Ισπανία 

1. Εισαγωγή 

2. Περιγραφή Μορφών Ενέργειας 

3. Ισπανικές Επενδύσεις στον Χώρο της Ενέργειας στην Ελλάδα 

4. Κλαδικές Εκθέσεις 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:739]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιούλιος – Αύγουστος 2019      

                    - Δικτυακός τόπος προβολής ελληνικού ελαιόλαδου: www.greekliquidgold.com  

• Η Καναδική Αγορά Ελαιολάδου 

1. Τοπική Παραγωγή, Διάρθρωση της Αγοράς & Εισαγωγές 

2. Κατανάλωση ελαιολάδου – Προφίλ Καναδού καταναλωτή 

3. Ανταγωνισμός 

4. Εισαγωγικές Διαδικασίες & Διατυπώσεις – Ετικέτα 

5. Συμπεράσματα 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82%20halal%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%97%CE%91%CE%95-SGS%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67271
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%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%91%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%20%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202019%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter%20July-August%202019%20ca.pdf
http://www.greekliquidgold.com/
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85_ca%20ca.pdf
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ΛΙΒΑΝΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:740]  

• Ετήσια Έκθεση 2018 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

2. Οικονομία Λιβάνου 2018 

3. Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας – Λιβάνου 2018 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:741]  

• Ο τομέας τεχνολογίας και νεοφυών εταιρειών στη Σερβία - Αύγουστος 2019 

1. Βασικά Σημεία - Εισαγωγή 

2. Η Βιομηχανία της Τεχνολογίας 

3. Οι Νεοφυείς Επιχειρήσεις (start-ups) 

4. Η Έρευνα 

5. Το Ανθρώπινο Δυναμικό 

6. Η Εκπαίδευση 

7. Οικοσύστημα και Εκδηλώσεις 

8. Συμπεράσματα και δυνατότητες για ελληνικές εταιρείες                                

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Γ. Φράγκου, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: sbtke@otenet.gr   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:742] 

 

 

1. 3M Safety Academy, 7-9 Οκτωβρίου 2019, Βόλος. 

 

Η 3Μ σας προσκαλεί στο νέο πρόγραμμα 3ΜΤΜ Science of Safety, που αφορά έναν κύκλο 

επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών, ο οποίος προσφέρει απαραίτητη γνώση που πρέπει να έχει ένας 

Τεχνικός Ασφαλείας.  

 

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 3Μ και στις εξετάσεις πιστοποίησης 

γνώσεων και δεξιοτήτων της ΤUV HELLAS είναι 180€ και υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στο 

πρόγραμμα ΛΑΕΚ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης και για να δηλώσετε συμμετοχή, μπορείτε να ανοίξετε 

τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία: 

- Πληροφορίες (.pdf) 

- Πρόγραμμα (.pdf) 

- Αίτηση Συμμετοχής (.pdf) 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/67214
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%86%CF%85%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1%20rs.pdf
mailto:sbtke@otenet.gr
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/09/3M_Safety_Academy_info.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/09/2019_Volos-3M_agenda_laek_leaflet.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/09/AITISI_3M.pdf
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2. Έναρξη 10ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Σ. Βαινά, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtke.gr   

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:743] 

 

 

 

1.«Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 

3α.1.4.1.4: «Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή 

και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της » 

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.4: 

«Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και 

καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή 

και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών - “Επενδύω στη Θεσσαλία”», του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. 

 

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενημερώνει για την έκδοση Πρόσκλησης “Επενδύω στη Θεσσαλία” , 

Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης 10.000.000 €,  προς τους δυνητικούς δικαιούχους «Νέες, νεοσύστατες και υπό 

σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» που έχουν κλείσει μέχρι τις 31/12/2018 λιγότερες από τρεις 

διαχειριστικές χρήσεις, για υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. 

www.ependyseis.gr/mis  από την 17η /09/2019 και έως  την 18η /10/2019. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/503-3-1-4-1-4-2014-

2020.html  

 

 

 

2. «Επανεπενδύω στη Θεσσαλία: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή 

και καινοτομιών, την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών» 

 

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού μέσω τεχνολογικής και μη 

τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, με στόχο τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 16/5/2019 - 30/9/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4388  

http://sbtke.gr/2019/07/11/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-10%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b5/
mailto:svaina@sbtke.gr
http://www.ependyseis.gr/mis
https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/503-3-1-4-1-4-2014-2020.html
https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/503-3-1-4-1-4-2014-2020.html
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4388
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Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

3. «Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση: «Επιχειρούμε Έξω» μέχρι 

30/09/2019» 

 

Τροποποίηση της με Α.Π. 6129/852/Α3/20.11.2017 (ΑΔΑ: 66ΓΟ465ΧΙ8 – Φ1Κ) Απόφασης, όπως ισχύει, με 

θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ 

ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ως 

προς το σημείο που αφορά στην ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η 

οποία τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:00. 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Παραγωγικές – Μεταποιητικές Εξαγωγικές 

Επιχειρήσεις οι οποίες θα ενισχυθούν για τη συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού με ποσοστό 

επιχορήγησης 50% σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Δράσης 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=756  

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

4. «Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το 

διαπεριφερειακό δίκτυο στη Θεσσαλία» 

 

Ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών μεταφορικών 

υποδομών που αποτελούν δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνδέσεις με τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ, καθώς και 

υποστήριξη της προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών, εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών και 

βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών στα τμήματα αυτά. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 1/8/2019 - 30/9/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4524  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

5. «Πράσινα Σημεία και οικιακή κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

 

Παρεμβάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α’ προτεραιότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 9/9/2019 - 31/3/2020 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=756
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=756
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=756
http://sbtke.gr/2019/07/19/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4-3/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4524
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Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4534  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

6. «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στη Θεσσαλία» 

 

Παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 31/12/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4535  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

7. «Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, περιβαλλοντική αναβάθμιση και διευκόλυνση χρήσης ποδηλάτου 

στην Καρδίτσα» 

 

Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, περιβαλλοντική αναβάθμιση και διευκόλυνση χρήσης ποδηλάτου, δράσεις 

που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας με τίτλο 

«Καρδίτσα, πόλη να ζεις». 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Καρδίτσας 

Περίοδος υποβολής: 1/8/2019 - 28/2/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4523  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

8. «Ανάδειξη χαρακτηριστικών τοποσήμων και δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων στα 

Τρίκαλα» 

 

Αισθητική ανάπλαση, περιβαλλοντική αναβάθμιση και δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων, 

δράσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων 

με τίτλο «Τρίκαλα – Μια ανοιχτή Πόλη - Πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου». 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Τρικάλων 

Περίοδος υποβολής: 1/8/2019 - 28/2/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4522  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4534
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4535
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4523
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4522
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Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

9. «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 

 

Η δημιουργία Πράσινων Σημείων αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα σύμφωνα με το 

νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της προετοιμασίας για 

την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 2/3/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4515  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

10. «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ) για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια» 

 

Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσω της κατάρτισης και 

υλοποίησης των Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

11. «Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

 

Για την βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς το ΕΤΘΑ στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4515
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
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12. «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

 

Παραγωγικές επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, βελτίωση της 

ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας, μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, μεταποίηση των υποπροϊόντων, μεταποίηση των προϊόντων 

βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4502  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

13. «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» 

 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, υπό τον όρο ότι η προτεινόμενη αναπτυξιακή πρόταση είναι 

συνεπής προς το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4503  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

14. «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» 

 

Επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών 

προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4505  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4502
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4503
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4505
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15. «Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών 

συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» 

 

Πράξεις για την υγεία και ασφάλεια επί του σκάφους, την ενεργειακή απόδοση και το μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής, τους ελέγχους και τα συστήματα ενεργειακής απόδοσης, τη διερεύνηση της συμβολής των 

εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4506  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

16. «Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα υποδομών μεταφορών» 

 

Δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 

ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση,παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, 

συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς καιπαρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών 

αναγκών Δικαιούχων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 3/7/2019 - 30/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

17. «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 

αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και 

συστημάτων αυτοματισμού» 

 

Στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους 

αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση 

συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 11/7/2019 - 1/11/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4477  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4506
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4477
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18. «Ενίσχυση των σχολικών δομών και της ποιότητας της εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020» 

 

Δράσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τις σχολικές δομές στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην 

Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αρχές της 

ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην εκπαίδευση, η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών 

με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης.  

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 28/6/2019 - 31/12/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4473  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

19. «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της 

εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» 

 

Παρεμβάσεις οι οποίες υλοποιούνται πέραν της λειτουργίας των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα σε περιοχές της χώρας που εμφανίζουν υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού 

Ρομά, εστιάζοντας σε γονείς και σε εφήβους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.  

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 1/7/2019 - 30/9/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4471  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

20. «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και 

καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων – Χωροκατακτητικά 

ξένα είδη» 

 

Μέτρα για την αντιμετώπιση της συστηματικής εισόδου ξενικών ειδών πανίδας, τα οποία προσαρμόζονται 

σταδιακά και εγκλιματίζονται σε νέους οικοτόπους, εκτοπίζοντας ή κυριαρχώντας κάποιες φορές επί των 

αυτόχθονων ειδών θαλάσσιας πανίδας, με σημαντικές επιπτώσεις στο αλιευτικό επάγγελμα.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 15/7/2019 - 15/10/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4486  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4473
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4471
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4486
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Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

21. «Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον Νομό Μαγνησίας μέσω του LEADER» 

 

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για ιδιωτικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας 

αποτελείται από 13 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως 

μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμός, οικοτεχνία και πολυλειτουργικά 

αγροκτήματα, δασοκομικές τεχνολογίες, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό, δημιουργία τοπικών 

αγορών από παραγωγούς, συνεργασίες για την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 11/6/2019 - 13/9/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4438  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

22. «Διαχείριση Βιοαποβλήτων» 

 

Ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κομποστοποίηση βιοαποβλήτων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 31/12/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4460  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

23. «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση 

συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και 

ηλεκτρονικού εισιτηρίου» 

 

Εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την υιοθέτηση συστημάτων και την 

παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού καθώς και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/7/2019 - 30/9/2019, ώρα 16:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4431  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4438
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4460
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4431
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Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

24. «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών» 

 

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση των φοιτητών ΑΜΕΑ, των φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και 

χαμηλές εισοδηματικές τάξεις των AEI της χώρας, μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Περίοδος υποβολής: 4/4/2019 - 30/9/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4357  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

25. «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις 

τεχνολογικών φορέων του Υπουργείου Παιδείας» 

 

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις 

τεχνολογικών φορέων του Υπουργείου Παιδείας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 10/4/2019 - 31/12/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281  

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 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4357
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:744] 

 

1. Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στις 14-15 Νοεμβρίου 2019 στο Μάλμο της Σουηδίας 

στο πλαίσιο του «Organic Food & Eco Life Matchmaking» 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

2. Επιχειρηματικές Αποστολές του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου  

 

 

 

            Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργανώνει τις κάτωθι Επιχειρηματικές Αποστολές: 

 

– Σε 5 χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις 18-28 Σεπτεμβρίου 2019 

Πρόγραμμα (.pdf) 

Αίτηση Συμμετοχής (.pdf) 

Καταληκτική ημερομηνία: μέχρι 10/8/2019 

 

- Σε 5 χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, στις 23 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου 2019 

Πρόγραμμα (.pdf) 

Αίτηση Συμμετοχής (.pdf) 

Καταληκτική ημερομηνία: μέχρι 30/9/2019 

 

- Στη διεθνή Έκθεση τροφίμων ANUGA, στις 4-7 Οκτωβρίου 2019 

Πρόγραμμα (.pdf) 

Αίτηση Συμμετοχής (.pdf) 

https://organic-food-eco-life-matchmaking.b2match.io/
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/program_latin_america_2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/REGISTRATION-FORM_LATIN_AMERICA_2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/program_S.E.ASIA_2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/REGISTRATION-FORM_S.E.ASIA_2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/program_anuga_ggc_2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/06/Registration-Form_ΑΝUGA_2019_ggc.pdf
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Καταληκτική ημερομηνία: μέχρι 16/9/2019 

 

 

 

3. Δράσεις προβολής των ελληνικών αποσταγμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό διοργανώνουν 

το Enterprise Greece & ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων 

Ποτών 

 

Τις δυνάμεις τους ενώνουν ο Οργανισμός Εnterprise Greece και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών 

Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ) με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των 

ελληνικών αποσταγμάτων. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες οι δυο 

φορείς συμφώνησαν να οργανώσουν, από κοινού, ενέργειες στο πλαίσιο προγράμματος προβολής 

και προώθησης των ελληνικών αποσταγμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

➢ Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνουν την εθνική συμμετοχή στην διεθνή έκθεση «Bar Convent Berlin»  

 

 

που πραγματοποιείται τον Οκτώβριο (7-9 Οκτωβρίου) στο Βερολίνο και αποτελεί το σημαντικότερο 

εκθεσιακό γεγονός για το χώρο των bar & beverage, ενώ ήδη προγραμματίζεται η συμμετοχή στην 

έκθεση και το 2020. 

 

 

➢ Επίσης, οργανώνεται η συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Prowein 2019 στην Γερμανία (15-

17/3/2020) με την λειτουργία Spirits Bar στο Ελληνικό περίπτερο. 

 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.seaop.gr/
http://www.seaop.gr/
https://www.barconvent.com/de/
https://www.prowein.com/en/Press/Press_material/Press_Releases/ProWein_2020_in_High_Demand
https://www.prowein.com/en/Press/Press_material/Press_Releases/ProWein_2020_in_High_Demand
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Ταυτόχρονα πρόκειται να προσκληθούν στην Ελλάδα opinion leaders και mixologists, οι οποίοι θα 

έχουν την δυνατότητα  να επισκεφτούν αποσταγματοποιεία για να ενημερωθούν για την 

διαδικασία παραγωγής και εμφιάλωσης, ενώ θα διεξαχθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε Ελλάδα 

και εξωτερικό για επαγγελματίες του χώρου. 

 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως για το ελληνικό καταναλωτικό κοινό και τους τουρίστες που 

επισκέπτονται την χώρα μας, το Enterprise Greece και ο ΣΕΑΟΠ δρομολογούν την διοργάνωση 

προωθητικών ενεργειών για την προβολή των ελληνικών αποσταγμάτων όπως η δημιουργία 

εύκολων cocktails σε ξενοδοχεία και ουζερί-τσιπουράδικα του κέντρου της Αθήνας. 

 

 

4. Διεθνής Έκθεση FoodPanorama Expo & Cyprus HoReCa Expo στην Κύπρο, 9-10 Νοεμβρίου 

2019 

 

 

Η 2η Έκθεση «FoodPanorama Expo και Οινογεύσεις 2019», είναι η μεγαλύτερη και μοναδική στο 

είδος της έκθεση στην Κύπρο, αποτελεί ετήσιο γεγονός και  διοργανώνεται από την Unity Expo. 

 

Η έκθεση αποτελεί την σημαντικότερη επιχειρηματική και επικοινωνιακή πλατφόρμα για τον κλάδο, 

μοναδική ευκαιρία για όσους ασχολούνται με τον τομέα τροφίμων και ποτών να συναντηθούν, να 

συζητήσουν, να διαπραγματευτούν και να συναλλαγούν. 

 

Η επικείμενη έκθεση «FoodPanorama Expo και Οινογεύσεις 2019» θα δώσει την ευκαιρία σε όλους 

τους εμπλεκόμενους στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στους 

επαγγελματίες στους τομείς της τροφοδοσίας, διανομής, εισαγωγής και πωλήσεων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Έκθεσης: 

https://foodpanoramaexpo.com/  

 

https://foodpanoramaexpo.com/
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:745] 

 

• 2019/C 271/02 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 

προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:746] 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1289 της Επιτροπής, L203 της 31ης Ιουλίου 2019, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση της L-βαλίνης που παράγεται από Corynebacterium glutamicum KCCM 

11201P ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )  

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1324 της Επιτροπής, L206 της 5ης Αυγούστου 2019, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για παρασκεύασμα ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από τον Bacillus subtilis 

LMG S-27588 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση ή εκτρεφόμενα για 

ωοπαραγωγή, γαλοπούλες προς πάχυνση ή εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή, είδη πουλερικών ήσσονος 

σημασίας προς πάχυνση ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή, απογαλακτισμένα χοιρίδια, 

χοίρους προς πάχυνση και χοιροειδή ήσσονος σημασίας (κάτοχος της άδειας Puratos) ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1338 της Επιτροπής, L209 της 8ης Αυγούστου 2019, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε 

επαφή με τρόφιμα ( 1 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:747] 

 

• COM/2019/365 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εφαρμογή του τρίτου προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας 

το 2016 

 

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

Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtke.gr   

 

mailto:svaina@sbtke.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.271.01.0043.01.ELL&toc=OJ:C:2019:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.203.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2019:203:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.206.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2019:206:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.209.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2019:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0365&qid=1567669564152&rid=18
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:748] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 414863-2019 
Βουλγαρία-Σόφια: Διάφορα είδη 

επίπλωσης 
BG 04/09/2019 07/10/2019 

2 411863-2019 Βουλγαρία-Σόφια: Αντλίες BG 02/09/2019 02/10/2019 

3 411852-2019 
Βουλγαρία-Stara Zagora: 

Συστήματα αγωγών 
BG 02/09/2019 04/10/2019 

4 417201-2019 
Κύπρος-Λεμεσός: Χλωριούχος 

σίδηρος 
CY 05/09/2019 07/10/2019 

5 415030-2019 
Ελλάδα-Αθήνα: Μη μαγειρεμένα 

ζυμαρικά 
GR 04/09/2019 07/10/2019 

6 414934-2019 
Ελλάδα-Καβάλα: Προϊόντα 

καθαρισμού 
GR 04/09/2019 04/10/2019 

7 414786-2019 
Ρουμανία-Βουκουρέστι: Είδη 

ζαχαροπλαστικής 
RO 04/09/2019 18/10/2019 

8 412608-2019 Ρουμανία-Cluj-Napoca: Έπιπλα RO 03/09/2019 07/10/2019 

9 410406-2019 Ρουμανία-Giurgiu: Προϊόντα άρτου RO 02/09/2019 17/09/2019 

 

 

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

Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtke.gr 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:749] 

 

1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ (BRDE20190806002) – Γερμανική νεοφυής επιχείρηση 

αναζητά κατασκευαστές ανδρικών πουκάμισων 

 

2. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRSE20190527001) – ΜΜΕ από τη Βόρεια Σουηδία 

δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας και της πώλησης μιας νέας βιώσιμης εφεύρεσης στον 

τομέα της προσωπικής φροντίδας. Η εταιρεία αναζητά έναν παρασκευαστή αναβράζοντων δισκίων, 

έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτού του νέου προϊόντος. Ο παρασκευαστής θα 

πρέπει να έχει εμπειρία στη χημεία και στην ανάπτυξη προϊόντων καλλυντικών ή οικιακών προϊόντων 

καθαρισμού. Η εταιρεία θα συνάψει μαζί του συμφωνία παρασκευής. 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414863-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411863-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411852-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417201-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415030-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414934-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414786-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412608-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410406-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a3d7d28-5d13-4a7b-a15c-0317e17205d8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9918982-41e8-4973-bc0c-35d1fc76a4cd
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3. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20190808001) – Πολωνική εταιρεία που παρασκευάζει ποικιλία από 

συμπυκνωμένα σιρόπια φρούτων, αρωματισμένα σιρόπια, ποτά φρούτων και νέκταρ, παστεριωμένους 

χυμούς κλπ., αναζητά προμηθευτές χυμών και συστατικών οργανικών χυμών. Η εταιρεία αναζητά 

επίσης NFC από χυμούς και συμπυκνώματα. Η εταιρεία θα υπογράψει συμφωνία παρασκευής. 

 

4. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRRU20190819001) – Ρώσος διανομέας αναζητά κατασκευαστές οικιακών 

χημικών, προϊόντων υγιεινής και εξοπλισμού καθαρισμού. 

 

5. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20190808003) – Πολωνική εταιρεία που ειδικεύεται στην εισαγωγή και διανομή 

κρασιού συσκευασμένου σε κουτιά μεγάλων ασκών, αναζητά συνεργασία με προμηθευτές των 

προϊόντων αυτών στο εξωτερικό (οινοπαραγωγοί, διανομείς οίνου, παραγωγοί τροφίμων). Η 

συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε υπηρεσίες διανομής και προμήθειας. 

 

6. Αναζήτηση Μεταφορικών εταιρειών 

 

Εταιρία: Estraco kft  

Χώρα: Ουγγαρία 

 

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία υπό τα 

εξής στοιχεία επαφής: 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +36 1 7814665 

Email: info@estraco.hu 

Website: www.estraco.hu 

 

 

7. Ενδιαφέρον για την εισαγωγή προϊόντων αλιείας 

 

Εταιρία: ANTOINE ABCHEE ET FILS  

Χώρα: Γαλλία 

 

Η εταιρεία ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ελληνικές εταιρείες παράκτιας και μέσης αλιείας, 

προκειμένου να διαθέσει στις αγορές που δραστηριοποιείται ελληνικά προϊόντα αλιείας. Η εταιρεία 

δραστηριοποιείται στον τομέα των ιχθυρών στη Γουϊάνα και εμπορεύεται νωπά και κατεψυγμένα 

ψάρια και θαλασσινά στην Ευρώπη. 

 

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία υπό τα 

εξής στοιχεία επαφής: 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8652a50a-e38b-4ea5-8f3f-697034f8988c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a7f220c-665c-4d1b-b5d3-9e824f8cc850
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c226a7b9-e4e0-4db2-b042-b690c22543cb
http://agora.mfa.gr/applications/company/5910
mailto:info@estraco.hu
http://www.estraco.hu/
http://agora.mfa.gr/applications/company/5911
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T: +594 594 28 29 90 

Email: negoce@abcheesaf.com 

Website: http://www.abcheesaf.com/ 

 

 

8.  Ζήτηση προϊόντων διατροφής από γερμανική εισαγωγική εταιρεία DELIKATESSA GmbH 

 

Εταιρία: DELIKATESSA GmbH  

Χώρα: Γερμανία 

 

Γερμανική εταιρεία "DELIKATESSA GmbH", η οποία διακινεί μεσογειακά προϊόντα διατροφής, 

ενδιαφέρεται για εισαγωγή των εξής προϊόντων από Ελλάδα:  

- ελιές 

- χούμους 

- όσπρια σε κονσέρβα 

- σάλτσα ψητής κόκκινης πιπεριάς (άιβαρ) 

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία υπό τα 

εξής στοιχεία επαφής: 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +49 6221 3356020 

Email: Miriam.mousavi@delikatessa.de 

Website: www.delikatessa.de 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Γ. Φράγκου, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: sbtke@otenet.gr   

 

mailto:negoce@abcheesaf.com
http://www.abcheesaf.com/
http://agora.mfa.gr/applications/company/5908
mailto:Miriam.mousavi@delikatessa.de
http://www.delikatessa.de/
mailto:sbtke@otenet.gr

