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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:546]  

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

1. Προσωρινή αναστολή εισαγωγικών δασμών και τελωνειακών ποσοστώσεων σε 

προϊόντα χοιρινού κρέατος στην πΓΔΜ 

2. Θεσμικές αλλαγές σε καθεστώτα αδείας παραμονής αλλοδαπών εργαζομένων και 

ιδιοκτησίας εταιρειών στα ΗΑΕ 

3. Υπηρεσίες υποστήριξης αλλοδαπών επιχειρήσεων στη Σουηδία 

4. Αυξημένη ζήτηση για προκατασκευασμένες οικίες στην Ουγγαρία 

5. Η αγορά ακινήτων στην Κύπρο 

6. Εφαρμογή νέου Κανονισμού για έλεγχο σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς 

άνω των 50.000€ στην Πορτογαλία 

7. Εξελίξεις στον τομέα λιανικού εμπορίου στο Ηνωμένο Βασίλειο 

8. Διεθνής διαγωνισμός για έργα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στην Τυνησία 

9. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων για χρηματοδότηση καινοτόμων 

προγραμμάτων σε χώρες της Νοτίου και Ανατολικής Αφρικής 

10. Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Δημιουργία Καταστήματος Διασυνοριακού 

Εμπορίου στο WeChat» - Σύγχρονο επιχειρείν στην Κίνα 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:547]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, μηνός Απριλίου 2018 

- Άνοδος των αιγυπτιακών εξαγωγών κατά 15% το 1ο Τρίμηνο 2018 

- Εκτιμήσεις για την αιγυπτιακή παραγωγή ζάχαρης το οικονομικό έτος 2018/19 

- Εγκαινίαση πρώτης μονάδας παραγωγής μετασχηματιστών υψηλής τάσης 

- Πτώση των εγχώριων τιμών χάλυβα 

- Απότομη πτώση των εγχώριων τιμών τσιμέντου 

• Οικονομικό προφίλ Αιγύπτου 

- Γενικά στοιχεία 

- Εξαγωγές από Ελλάδα 

- Εισαγωγές στην Ελλάδα 

- Τα 5 Κυριότερα εξαγόμενα από την Ελλάδα προϊόντα 

- Άμεσες ξένες επενδύσεις 

- Τουρισμός 

• Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου 8-14 Μαΐου 2018 

- Ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος ENI ανακαλύπτει πετρέλαιο στη Δυτική Έρημο 

http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/ellada_may_18.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/42018%202%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20%CE%91%CE%B9%CE%B3%CF%8D%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%85%2052018%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/62126
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- Συνεργασία Αιγύπτου με UNIDO και Ε.Ε. για την ανάπτυξη κέντρου καινοτομίας 

- Ξεπέρασαν τα $500 εκατ. οι αιγυπτιακές εξαγωγές ενδυμάτων το 1ο Τρίμηνο 2018 

• Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου 22-30 Μαΐου 2018 

- Προοπτικές αιγυπτιακής παραγωγής βάμβακος την περίοδο 2018/19 

- Σύσταση αιγυπτιακού συμβουλίου μόδας και σχεδιασμού 

• Κύριες Εξαγωγές προς Αίγυπτο, 2016-2017 (Στοιχεία Αιγυπτιακής Στατιστικής Υπηρεσίας 

CAPMAS)  

 

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:548]  

• Εξωτερικό Εμπόριο του Βελγίου 2017 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:549]  

• Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Βαυαρίας 

• Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Βάδης-Βυρτεμβέργης 

• Οικονομικό προφίλ Σάαρλαντ 

                                            1. Γενικά Οικονομικά Στοιχεία 

                                                           - Τομείς Οικονομίας Κρατιδίου  

                                                           - Δημόσιο Χρέος 

                                                           - Ανεργία 

                                            2. Εξέλιξη Οικονομίας Κρατιδίου 

                                            3. Εξωτερικό Εμπόριο Κρατιδίου 

                                                           - Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι 2017  

                                                           - Η βαρύνουσα θέση της Γαλλίας στην οικονομία του κρατιδίου 

                              4. Εμπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Σάαρλαντ 

• Οικονομικό προφίλ Παλατινάτου της Ρηνανίας 

                                           1. Γενικά Στοιχεία 

                                            2. ΑΕΠ Κρατιδίου – Πορεία σημαντικότερων τομέων οικονομικής δραστηριότητας 

                                            3. Εξωτερικό Εμπόριο Ρηνανίας-Παλατινάτου 2017 

                                                           - Εξαγωγές  

                                                           - Εισαγωγές 

                                                           - Οι 10 σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Ρ-Π % επί συνόλου 

εξαγωγών       2017 

                                                           - Οι 10 σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Ρ-Π % επί συνόλου 

εισαγωγών 2017 

                                    4. Ενέργεια 

                                    5. Αμπελουργία-οινοπαραγωγή 

                                    6. Τουρισμός 

                                    7. Διμερές Εμπόριο Ελλάδα-Ρηνανία/Παλατινάτο 2017 

 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/62337
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%9F%202016-2017%20(%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91)%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%9F%202016-2017%20(%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91)%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%99%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%20-%20%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%93%CE%99%CE%9F%202018-pdf%20be.pdf
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwij_uLj97nbAhUCy6QKHd2CD3QQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.mfa.gr%2Finfofiles%2F%25CE%2594%25CE%2599%25CE%259C%25CE%2595%25CE%25A1%25CE%2595%25CE%25A3%2520%25CE%2595%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%2520%25CE%2595%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2591%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3%2520-%2520%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A5%25CE%2591%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591%25CE%25A3%2520de.docx&usg=AOvVaw3K-XnvzdoabmQoHq6andmh
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwij_uLj97nbAhUCy6QKHd2CD3QQFghRMAs&url=http%3A%2F%2Fwww.ebex.gr%2Fuserdata%2FPages%2F4%2F0%2F405%2Foikonomikes-sxeseis-elladas-badis-burtembergis.docx&usg=AOvVaw38CCtK-KUlHfFfMrjfdXoi
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%B1%CE%B1%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%A1%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF_2017%20de.pdf
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:550] 

• Εξελίξεις στο ΗΒ σχετικά με την εταιρική διαφάνεια και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

• Προσωρινά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου αγαθών Ηνωμένου Βασιλείου και διμερών εμπορικών 

ανταλλαγών Ελλάδος – Η.Β. για το α΄ τρίμηνο 2018 

                                                           - Εξωτερικό Εμπόριο Ηνωμένου Βασιλείου 

                                                           - Διμερές εμπόριο αγαθών Ελλάδος – Ηνωμένου Βασιλείου 

• Συγχώνευση Sainsbury’s – ASDA, εκ των σημαντικότερων αλυσίδων σούπερ-μάρκετ στο ΗΒ και 

γενικότερες εξελίξεις στον τομέα λιανικής στο ΗΒ 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:551] 

• Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – ΗΠΑ έτους 2017 

                                                  - Γενικές παρατηρήσεις διμερούς εμπορίου Ελλάδος – ΗΠΑ έτους 2016 

                                                  - Κορυφαία 20 ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα σε ΗΠΑ έτους 2017 

                                                  - Κορυφαία 15 εισαγόμενα προϊόντα από ΗΠΑ - 2017 

• Επιβολή αμερικανικών δασμών σε εισαγωγές προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:552] 

• Ενημερωτικό Δελτίο Ισπανίας, Μάιος 2018 

• Αύξηση της ζήτησης βιολογικών προϊόντων στην Ισπανία 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:553] 

• Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο, Ν. 4- 2018 

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

επιχειρήσεις 

2. Οικονομία – Οικονομική πολιτική 

3. Κλάδοι-Επιχειρήσεις 

4. Διμερή – Παρουσία ελληνικών εταιρειών: Ελληνικές εξαγωγές καλλυντικών, 

Οι σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγές στην Ιταλία σύγκριση 2016-2017, 

Συνέδριο για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, Salone del Mobile 2018, Cibus 2018 

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:554] 

• Δελτίο Οικονομικών – Επιχειρηματικών Ειδήσεων, Μάιος 2018 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:555] 

• Εισαγωγές και Εξαγωγές Ολλανδίας – Ελλάδας το 2017 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%92%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BD%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82%20%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%92%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BD%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82%20%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AC%20%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%20%CE%97%CE%92%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%20%CE%B1%CE%84%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%202018%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AC%20%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%20%CE%97%CE%92%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%20%CE%B1%CE%84%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%202018%20gb.pdf
http://www2.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20Sainsbury%E2%80%99s%20%E2%80%93%20ASDA%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%20%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20gb.pdf
http://www2.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20Sainsbury%E2%80%99s%20%E2%80%93%20ASDA%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%20%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%97%CE%A0%CE%91%202017%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF%20%CE%97%CE%A0%CE%91%20%CF%83%CE%B5%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CF%87%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-updated%202%20us.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%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9E%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3%20MAIO%CE%A5%202018%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%2017052018%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Deltio_4_2018%20it.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Deltio%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9FY%202018%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82%20-%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%BF%202017%20nl.pdf
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ΠΓΔΜ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:556] 

• Ενημερωτικό Δελτίο Νο 17 (Β 15ήμερο Απριλίου 2018) 

                                           - Επιχειρηματική δραστηριότητα 

                                           - Μεταφορές & Επικοινωνίες 

                                                - Επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρείες στον τομέα των 

μεταφορών στην πΓΔΜ 

                                           - Οικονομικές ειδήσεις 

                                           - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 

                                           - Ευρωπαϊκή προοπτική 

                                           - Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος  

                                           - Εκδηλώσεις και εκθέσεις                            

• Ενημερωτικό Δελτίο Νο 18 (Α 15ήμερο Μαΐου 2018) 

• Ενημερωτικό Δελτίο Νο 19 (Β 15ήμερο Μαΐου 2018) 

• Ενημερωτικό Σημείωμα για τον Τουρισμό τομέα στην πΓΔΜ 

                                           1. Γενική επισκόπηση 

                                           2. Οικονομικό περιβάλλον και προοπτικές ανάπτυξης της πΓΔΜ 

                                           3. Στοιχεία για τον τουρισμό μεταξύ πΓΔΜ και Ελλάδος 

                                           4. Κυριότεροι υποτομείς – δυνατά και αδύναμα σημεία της αγοράς 

                                           5. Επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες 

                                           6. Προτάσεις ενίσχυσης τουριστικών ροών από πΓΔΜ προς Ελλάδα 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:557] 

• Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων, Απρίλιος 2018 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:558] 

• Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2018 

                                           - Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Ρουμανίας 2017 – Αύξηση των Ελληνικών 

Εξαγωγών κατά 13,3% 

                                                          - Διμερείς εμπορικές σχέσεις 

                                                          - Διμερές εμπόριο-σημαντικότερα προϊόντα (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:559] 

• Ενημερωτικό Δελτίο, 23 Απριλίου - 11 Μαΐου 2018 

• Ενημερωτικό Δελτίο, 14 - 31 Μαΐου 2018 

 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:560] 

• Εξελίξεις για την απαγόρευση ηλεκτροπληξίας σε εισαγόμενα στην Σαουδική Αραβία νωπά πουλερικά 

 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/int-eng/news-from/embassies/Newsletter_Skopje_No17_2018%20mk.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No18_2018%20mk.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No19_2018%20mk.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%93%CE%94%CE%9C_%202018%20mk.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Portugal%20newsletter%20March-April%202018%20pt.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Enimerotiko%20Deltio%20april%202018%20f%20ro.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/20180511_Newsletter_8_2018%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/20180601_Newsletter_9_2018%202%20ru.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/saoudi_arabia_tmima_emporiou_2018.pdf
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ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:561] 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Απρίλιος 2018 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:562] 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Απρίλιος 2018 

 

ΤΑΫΛΑΝΔΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:563] 

• Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, 1-15 Μαΐου 2018 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:564] 

• Οικονομικές ειδήσεις στην Τουρκία 

 

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.:565] 

 

 

1. Κυκλική οικονομία: Οι νέοι ενωσιακοί κανόνες θα καταστήσουν την ΕΕ παγκόσμια πρωτοπόρο στη 

διαχείριση αποβλήτων και στην ανακύκλωση 

 

2. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει οικονομική υποστήριξη ύψους 4,3 δις ευρώ για 

τη υλοποίηση 20 έργων στους ακόλουθους τομείς: καθαρή ενέργεια, βιώσιμες μεταφορές, υγειονομική 

περίθαλψη, επικοινωνίες και εταιρική έρευνα και ανάπτυξη 

 

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο «Credit constraints, firm investment and growth» σχετικά με πιστωτικούς 

περιορισμούς, σταθερές επενδύσεις και ανάπτυξη 

 

4. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα για το 2018 του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας 

και Κοινωνίας (DESI) 

 

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

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

svaina@sbtke.gr 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/61993
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85%202018%20si.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/ECONOMIC%20UPDATE_MAY%201-15%20th.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/TOYRKIA-finance_news_4_18.pdf
mailto:sbtke@otenet.gr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_el.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-116-eib-approves-eur-5-billion-of-new-support-for-business-education-energy-health-and-transport-schemes?media=rss&language=EN
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2018/06/Investment-growth.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:566] 

 

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

 

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

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

NETS 

 

 

 

2. «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 

 

 

 

3. «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 

 

 

 

4. «Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας» 

 

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας. Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στον 

αναθεωρημένο, σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 15/5/2018 - 31/8/2018 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3848  

http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=1402
http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=1402
http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=1402
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3884
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=3848
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Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

5. «Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο - ΠΔΠ (2021-

2027) – Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2018» 

 

 

 

6. «1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία 

Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη 

βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές 

πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020». 

 

 

 

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

φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» 

 

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

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

 

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

 

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (με περιορισμό) 

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

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

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

 

 

 

 

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=125I490I1258I646I514951&olID=777&neID=965&neTa=27_91739&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=125I490I1258I646I514951&olID=777&neID=965&neTa=27_91739&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/6586-dt240518a
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3809
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3807
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9. «Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

 

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

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

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

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

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

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

εκάστοτε λιμένα. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

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

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

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

 

10. «Αναβάθμιση οδικών τμημάτων που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

 

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

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

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

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

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

 

 

 

11. «Δράσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Λαρισαίων» 

 

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

με τίτλο «Η πόλη στο προσκήνιο». 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

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

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3752
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3721
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3694


 

 een.ec.europa.eu                   10 
 

12. «Δράσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλου» 

 

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

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

 

 

 

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

 

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

στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2018/C 155/06  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών 

για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας από 

τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020 [Εκτελεστική απόφαση της 

Επιτροπής C(2018) 1615] 

 

• 2018/C 168/01 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρωτοβουλία WiFi4EU (προώθηση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες) στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών [Τροποποιημένο πρόγραμμα 

εργασιών του τομέα τηλεπικοινωνιών του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για το 2017 — 

εκτελεστική απόφαση C(2017) 7732 της Επιτροπής] 

 

• 2018/C 170/05 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει του πολυετούς προγράμματος εργασιών για 

χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» — Τομέας 

μεταφορών για την περίοδο 2014-2020 [Εκτελεστική απόφαση C(2018) 2226 της Επιτροπής, της 19ης 

Απριλίου 2018, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 1921] 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3698
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=21&cs=
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.155.01.0010.01.ELL&toc=OJ:C:2018:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.168.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2018:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.170.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2018:170:TOC
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΚΕ-

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

svaina@sbtke.gr 

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:567] 

 

• 2018/C 164/03  Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Η υλοποίηση 

των μακροπεριφερειακών στρατηγικών» 

 

• 2018/C 164/06 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Η τοπική και 

περιφερειακή προοπτική για την προώθηση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα με τη βοήθεια 

ψηφιακών λύσεων» 

 

• 2018/C 164/12 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ο ρόλος της 

παραγωγής ενέργειας από απόβλητα στην κυκλική οικονομία» 

 

• 2018/C 171/02 Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2018, σχετικά με τη 

χρηματοδότηση του προγράμματος εργασίας του 2018 για την κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας 

των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της 

υγείας των φυτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» 

 

• 2018/C 176/10 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ολοκληρωμένες 

εδαφικές επενδύσεις — μια πρόκληση για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020» 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:568] 

 

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

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

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

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/670 της Επιτροπής, L113 της 30ής Απριλίου 2018, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών bromuconazole, buprofezin, haloxyfop-P και napropamide ( 

1 ) 

 

mailto:svaina@sbtke.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.164.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2018:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.164.01.0034.01.ELL&toc=OJ:C:2018:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.164.01.0073.01.ELL&toc=OJ:C:2018:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.171.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2018:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.176.01.0040.01.ELL&toc=OJ:C:2018:176:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.087.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2018:087:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.113.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:113:TOC
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• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/675 της Επιτροπής, L114 της 2ας Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των 

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

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

περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τις καρκινογόνους, μεταλλαξιογόνους 

και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες (ΚΜΤ) ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/676 της Επιτροπής, L114 της 3ης Μαΐου 2018, για τη διόρθωση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την 

αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/677 της Επιτροπής, L114 της 3ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση θαυματίνης (E 957) ως ενισχυτικού γεύσης σε ορισμένες 

κατηγορίες τροφίμων ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/678 της Επιτροπής, L114 της 3ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση και 

διόρθωση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες αρτυματικές ύλες ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/669 της Επιτροπής, L115 της 16ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την 

προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/682 της Επιτροπής, L116 της 4ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση πολυγλυκεριδίων του πολυρικινελαϊκού οξέος (Ε 476) σε 

γαλακτωματοποιημένες σάλτσες ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/690 της Επιτροπής, L117 της 7ης Μαΐου 2018, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της 

δραστικής ουσίας fenazaquin ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/685 της Επιτροπής, L121 της 3ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των 

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

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών abamectin, μπίρας, fluopyram, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.115.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.116.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2018:116:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.117.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2018:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:121:TOC
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fluxapyroxad, μηλεϊνικού υδραζιδίου, σκόνης σπόρων σιναπιού και tefluthrin μέσα ή πάνω σε 

ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/686 της Επιτροπής, L121 της 4ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl 

και triclopyr μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/687 της Επιτροπής, L121 της 4ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες acibenzolar-S-methyl, 

benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprole, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, 

isofetamid, metrafenone, pendimethalin και teflubenzuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/721 της Επιτροπής, L122 της 16ης Μαΐου 2018, για την 

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

προλακτίνη» όσον αφορά το ανώτατο όριο καταλοίπων της ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (EE) 2018/722 της Επιτροπής, L122 της 16ης Μαΐου 2018, για την 

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

«επρινομεκτίνη» όσον αφορά το ανώτατο όριο καταλοίπων της ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/755 της Επιτροπής, L128 της 23ης Μαΐου 2018, για την 

ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας propyzamide, ως υποψήφιας για υποκατάσταση ουσίας, 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του 

παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της ΕπιτροπήςΚείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ  (1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/775 της Επιτροπής, L131 της 28ης Μαΐου 2018, περί καθορισμού 

κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 

στους καταναλωτές όσον αφορά τους κανόνες για την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου 

προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού ενός τροφίμουΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ  (1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/781 της Επιτροπής, L132 της 29ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/2000 ως προς τον ορισμό της έννοιας «παρόμοιο φάρμακο»Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ  (1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0030.01.ELL&toc=OJ:L:2018:121:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0063.01.ELL&toc=OJ:L:2018:121:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2018:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2018:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.128.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2018:128:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.131.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2018:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.132.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2018:132:TOC
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• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/782 της Επιτροπής, L132 της 29ης Μαΐου 2018, για τον καθορισμό των 

μεθοδολογικών αρχών της εκτίμησης του κινδύνου και των συστάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου 

που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ  (1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/783 της Επιτροπής, L132 της 29ης Μαΐου 2018, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της 

δραστικής ουσίας imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ  (1 

) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/784 της Επιτροπής, L132 της 29ης Μαΐου 2018, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της 

δραστικής ουσίας clothianidin (κλοθειανιδίνη)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ  (1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:569] 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2018/666 της Επιτροπής, L111 της 27ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση της 

απόφασης 2014/312/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο ισχύος των οικολογικών κριτηρίων απονομής του 

οικολογικού σήματος της ΕΕ σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 2479]  ( 1 ) 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L112 της 18ης 

Απριλίου 2018, για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα 

επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/696 της Επιτροπής, L117 της 4ης Μαΐου 2018, σχετικά με την 

παράταση του μέτρου που έλαβε το γαλλικό υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Θάλασσας, 

αρμόδιο για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα, με το οποίο επιτράπηκε η διάθεση στην αγορά 

και η χρήση του βιοκτόνου Phéro-Ball Pin σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθμό C(2018) 2643] 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.132.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2018:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.132.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2018:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.132.01.0035.01.ELL&toc=OJ:L:2018:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.111.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2018:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.117.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2018:117:TOC
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ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:570] 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2018/645 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L112 της 18ης Απριλίου 

2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την 

περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη 

μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών και της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης ( 1 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:571] 

 

• COM/2018/340 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 

περιβάλλον 

 

• COM/2018/269  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ενεργοποίηση, σύνδεση και ενίσχυση των νέων: νέα στρατηγική 

της ΕΕ για τη νεολαία 

 

• COM/2018/343 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου 

για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα 

 

• COM/2018/342  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της άδειας της Ένωσης για βιοκτόνα σύμφωνα με το άρθρο 

42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (Text with EEA relevance) 

 

• COM/2018/268  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Χτίζοντας μια ισχυρότερη Ευρώπη: ο ρόλος των πολιτικών για τη 

νεολαία, την εκαπίδευση και τον πολιτισμό 

 

• COM/2018/283 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Οδεύοντας προς την 

αυτοματοποιημένη κινητικότητα: Μια στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα του μέλλοντος 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0340&qid=1528699357984&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0269&qid=1528699357984&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0343&qid=1528699357984&rid=28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0342&qid=1528699357984&rid=29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0268&qid=1528699357984&rid=101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0283&qid=1528699357984&rid=110
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• COM/2018/274  Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της 

ασφάλειας των οδικών υποδομών 

 

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.:572] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 247746-2018 
Βουλγαρία-Fotinovo: Χρώματα και 

χρωστικές ουσίες 
BG 09/06/2018 11/07/2018 

2 247734-2018 
Βουλγαρία-Σόφια: Μέρη 

πολεμικών πλοίων 
BG 09/06/2018 12/07/2018 

3 210703-2018 

Κύπρος-Λευκωσία: Χαρτί υγείας, 

χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και 

χαρτοπετσέτες 

CY 17/05/2018 25/06/2018 

4 206408-2018 

Κύπρος-Λευκωσία: 

Παρασκευασμένες ζωοτροφές για 

ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα 

και άλλα ζώα 

CY 15/05/2018 18/06/2018 

5 247810-2018 Ελλάδα-Αθήνα: Εντομοκτόνα GR 09/06/2018 22/06/2018 

8 239244-2018 
Ελλάδα-Κίσσαμος: Τρόφιμα, ποτά, 

καπνός και συναφή προϊόντα 
GR 05/06/2018 06/07/2018 

9 238438-2018 Ελλάδα-Λάρισα: Απορρυπαντικά GR 02/06/2018 06/07/2018 

10 236583-2018 Ελλάδα-Αθήνα: Λιπαντικά GR 01/06/2018 12/07/2018 

11 236433-2018 
Ελλάδα-Αθήνα: Τυροκομικά 

προϊόντα 
GR 01/06/2018 09/07/2018 

12 241438-2018 Ρουμανία-Alba Iulia: Μήλα RO 06/06/2018 09/07/2018 

 

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 

  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018PC0274&qid=1528699357984&rid=119
mailto:svaina@sbtke.gr
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247746-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247734-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210703-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206408-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247810-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239244-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238438-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236583-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236433-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241438-2018:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:573] 

 

1. Ενδιαφέρον εισαγωγής ελληνικών κρασιών και αλκοολούχων 

 

Εταιρία: Palmyra wines & spirits 

 

Η εισαγωγική εταιρεία Palmyra wines & spirits γνωστοποίησε το ενδιαφέρον της να εισάγει και 

αντιπροσωπεύσει στην επαρχία Οντάριο ελληνικά κρασιά και αλκοολούχα, όπως ούζο, τσίπουρο, 

λικέρ κ.α. Η εταιρεία δεν έχει μέχρι σήμερα στο χαρτοφυλάκιό της ελληνικά κρασιά, 

περιλαμβάνοντας κυρίως γαλλικά και ιταλικά. 

 

Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ 

Υπεύθυνος: Mr Bashar Kassir 

Τηλέφωνο: +1 416-595-0992 

e-mail: palmyra@palmyrawine.com 

Website: www.palmyrawine.com 

Ημερομηνία: 09/06/2018 

 

2. Ενδιαφέρον για εισαγωγή προϊόντων delicatessen 

 

Εταιρία: MYKALIOS 

Η εταιρεία ενδιαφέρεται να εισάγει εκλεκτά, κατά προτίμηση βιολογικά, προϊόντα από την Ελλάδα, 

στους ακόλουθους τομείς: 

 

• θαλασσινά 

• αλλαντικά 

• όσπρια 

• παρασκευάσματα λαχανικών (σάλτσες, πάστες λαχανικών κ.ά.) 

• εσπεριδοειδή 

• κρασιά και αλκοολούχα ποτά 

 

Η εταιρεία έχει ιδρυθεί από δύο αδερφούς Ελληνο-Γάλλους, με αντικείμενο την παραγωγή και 

εισαγωγή ελληνικών εκλεκτών προϊόντων υψηλής γαστρονομίας. Η εταιρεία συνεργάζεται και 

προμηθεύει με προϊόντα chefs διεθνούς φήμης, καθώς και πολλά καταστήματα delicatessen.  

 

Διεύθυνση: 22, rue Truffaut 

Πόλη/Τ.Κ: Paris / 75017 

Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ 

Τηλέφωνο: +33 1 44 04 27 65 

e-mail: margaux@mykalios.com 

Website:http://mykalios.com/ 

 

 

3. Ζήτηση κατασκευαστών προφίλ αλουμινίου, κιγκλιδωμάτων από γυαλί, ανοξείδωτο χάλυβα κλπ 

 

Εταιρία: Conmaxx GmbH 

Γερμανική εταιρεία αναζητά Έλληνες κατασκευαστές/εξαγωγείς κιγκλιδωμάτων από γυαλί, 

ανοξείδωτο χάλυβα, προφίλ αλουμινίου κλπ. Κατασκευές και μέρη αυτών από αργίλιο με εξαίρεση 

τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Πλάκες και φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, 

σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν. 

 

mailto:palmyra@palmyrawine.com
http://www.palmyrawine.com/
mailto:margaux@mykalios.com
http://mykalios.com/
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Διεύθυνση: Hellmundstraße 18 

Πόλη/Τ.Κ: Wiesbaden / 65183 

Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Υπεύθυνος: Mr Michael Wilhelm 

Τηλέφωνο: 00496119749763 

Website: http://conmaxx.de/ 

 

 

4. Zήτηση Ξηρών Καρπών/ Σνακς & Βιολογικής Σοκολάτας 

 

Εταιρία: ANA ALEXANDRINO, UNIPESSOAL LDA 

 

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εμπορία άρτου και αρτοσκευασμάτων, διαθέτοντας αρτοποείο 

στην πόλη Loulé της Πορτογαλίας. 

 

Η κα Ana ALEXANDRINO επικοινώνησε με το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στη 

Λισσαβώνα και ζήτησε Έλληνες εξαγωγείς που δραστηριοποιούνται στους ξηρούς καρπούς, σνάκς 

και βιολογική σοκολάτα. Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο, 

kαρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και 

χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους 

 

Διεύθυνση: Rua Dr. Arnaldo Vilhena, No 31, 3B 

Πόλη/Τ.Κ: Faro / 80005 216 

Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Υπεύθυνη: Mrs Ana ALEXANDRINO 

Τηλέφωνο: 00496119749763 

e-mail: ana.alexandrino318@gmail.com 

 

 

5. Ενδιαφέρον για εισαγωγή γεωργικών μηχανημάτων για την περιποίηση κήπων 

 

Εταιρία: Ets MIJUIN 

Η εταιρεία ενδιαφέρεται να βρει προμηθευτές για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: 

• σκαπτικά μηχανήματα 

• μικρά τρακτέρ 

• μικρές μηχανές αερίου-πετρελαίου για σκαπτικά και για δημόσια έργα 

• εξαρτήματα για σκαπτικές μηχανές, τρακτέρ, άροτρα 

• εργαλεία, καλλιεργητές, όργανα άροσης για διάφορες εδαφολογικές εργασίες, 

ψεκαστήρες, ροταβατόρ κ.ά. 

• αλυσοπρίονα, σχιστικά ξύλων και κορμών 

• χλοοκοπτικά 

• τεμαχιστές φυτών 

• θαμνοκοπτικά μηχανήματα 

• φυσητήρες κήπου 

• πριόνια  

• καθαριστές υψηλής πίεσης 

 

Διεύθυνση:, rue Modeste Beaurain 

Πόλη/Τ.Κ: Frévent / 62270 

Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ 

Τηλέφωνο: +33 6 51 55 18 05 

e-mail: jean.valeille@yahoo.fr 

http://conmaxx.de/
mailto:ana.alexandrino318@gmail.com
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

sbtke@otenet.gr   

 

 

 

 

mailto:sbtke@otenet.gr

