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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΛΓΕΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1082]
•

Επιχειρηματικός Οδηγός, Νοέμβριος 2018
I. Διάρθρωση της Αλγερινής Οικονομίας και Πορεία των Βασικών Οικονομικών
Μεγεθών
ΙΙ. Επιχειρηματικό Περιβάλλον
ΙΙΙ. Εμπόδια Πρόσβασης στην Αγορά και Άδειες Εισαγωγών
IV. Κρατικές Προμήθειες
V. Φορολογικό Καθεστώς
VI. Αγορά Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις
VII. Χαρακτηριστικά Ελληνικών Εξαγωγών- Προτάσεις για αύξησή τους
VIII. Ελληνική Οικονομική Παρουσία στην Αλγερία- Προοπτικές Ενίσχυσης
Δημόσια Έργα
Ενέργεια
Πληροφορική Ψηφιακές Τεχνολογίες
Γεωργία
Τουρισμός

ΑΡΜΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1083]
•

Επιχειρηματικός Οδηγός για την Αρμενία 2018
Κεφάλαιο Α
Γενικά Στοιχεία της Αρμενίας
Βασικά Μακροοικονομικά Στοιχεία
Κεφάλαιο Β
Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδος – Αρμενίας 2004-2017, και Ιαν.- Αύγ.
2018.
Κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα προς Αρμενία 2017.
Θεσμικές και Οικονομικές εκκρεμότητες.
Πρόγραμμα Εκθέσεων στην Αρμενία 2018
Εικόνα της χώρας μας και των Ελληνικών προϊόντων.
Ειδικά θέματα Οικονομικού και Εμπορικού χαρακτήρα.
Επισημάνσεις - Συμπεράσματα
Προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης των Ελληνικών εξαγωγών.
Η επιχειρηματική είσοδος-πρόσβαση στην αγορά της Αρμενίας.
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Δημιουργία εταιρείας στην Αρμενία.
Πιστωτικό σύστημα και συναλλαγματικές διαδικασίες.
ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1084]
•

Πορεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας κατά το εννεάμηνο Ιανουρίου-Σεπτεμβρίου
2018

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1085]
•

Διατροφικές Συνήθειες Γερμανίας (2017 & 2018)
- Διατροφή και Προετοιμασία Γευμάτων
- Γεύση και Υγιεινή Διατροφή
- Συχνότητα Μαγειρέματος στα Νοικοκυριά
- Που γευματίζουν οι Γερμανοί; Γεύματα εντός & εκτός σπιτιού
- Καθημερινή Διατροφή
- Πηγές πληροφόρησης των καταναλωτών
- Οι προσδοκίες των καταναλωτών από την Αγροτική Παραγωγή
- Η ευθύνη των καταναλωτών
- Βελτίωση του τρόπου μεταχείρισης των ζώων
- Υγιεινότερα γεύματα σε σχολεία & Νηπιαγωγεία
- Η υγιεινή διατροφή ως σχολικό μάθημα

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1086]
•

Στοιχεία της αγοράς χρωμάτων-βερνικιών στα ΗΑΕ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1087]
•

Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής των Κοινοτήτων για τη χρηματοδότηση των μΜΕ
στο ΗΒ

•

Ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών στο ΗΒ, 1962-2017

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1088]
•

Οδηγός Επιχειρείν για το Ισραήλ - Επιχειρηματικό Περιβάλλον

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1089]
•

Κλάδος κατασκευών στην Ιταλία: Συνοπτικά στοιχεία , χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1090]
•

O ρόλος του γαλακτοκομικού τομέα στην οικονομία της Ολλανδίας το 2018
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1091]
•

Οδηγός Επιχειρείν για τη Ρουμανία 2018
1. Γενικά χαρακτηριστικά – Οικονομικά και λοιπά μεγέθη έτους 2016
2. Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά
3. Ίδρυση εταιρείας
4. Φορολογία
5. Επενδύσεις
- Ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία
6. Κανόνες Εμπορίου και Πρότυπα
- Πρακτικός οδηγός εμπορικών συναλλαγών στη Ρουμανία
7. Διμερείς Συμφωνίες Ελλάδας – Ρουμανίας

•

Ενημερωτικό Δελτίο, Νοέμβριος 2018
- Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Ρουμανίας κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2018. Αύξηση
Ελληνικών Εξαγωγών κατά 11,09%.
- Δράσεις Γραφείου – Εκδηλώσεις Προβολής Ελληνικών Προϊόντων/ Υπηρεσιών

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1092]
•

Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Ρωσία, Οκτώβριος 2018
1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία
2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον
3. Φορολογία - Δασμολόγηση
4. Επενδυτικό Περιβάλλον
5. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1093]
•

Δελτίο οικονομικών – επιχειρηματικών εξελίξεων, Νοέμβριος 2018
- Επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 200 εκατ.€ στις πλωτές μεταφορές θα
πραγματοποιηθούν τα επόμενα πέντε χρόνια
- Παρουσιάστηκε η ετήσια έκδοση του Συμβουλίου των Ξένων Επενδυτών – FIC,
στην οποία αποτυπώνεται το επιχειρηματικό/επενδυτικό περιβάλλον στη Σερβία

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1094]
•

Η ελληνική κομπόστα ροδάκινο στη Σιγκαπούρη – Δράση προώθησης (23-24/11/2018)

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1095]
•

Ο Τομέας Κατασκευών και Υποδομών στην Τουρκία
ΓΕΝΙΚΑ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
2.1. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
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2.2.ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
2.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΩΝ/ΜΑΡΙΝΩΝ
2. 4. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
1. Τρίτη Γέφυρα Βοσπόρου
2. Σήραγγα Marmaray
3. Τρίτο Αεροδρόμιο Κων/πολης
4. Metro που θα συνδέει το νέο αεροδρόμιο με Κωνσταντινούπολη
6. Αγωγός φυσικού αερίου TurkStream
7. Star Refinery( Greenfield)
8. Κατασκευή πυρηνικών σταθμών
9. Τρίτη υποθαλάσσια σήραγγα που θα συνδέει την ευρωπαϊκή με την ασιατική πλευρά του
Βοσπόρου
10. Κατασκευή νοσοκομειακών μονάδων στην Τουρκία
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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.:1096]

1.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 243 εκατ. ευρώ από τον
προϋπολογισμό της Ε.Ε. για έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE που στηρίζουν τη φύση, το
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στη μετάβαση της Ε.Ε. προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

2.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι τα βουλγαρικά και ελληνικά σχέδια στήριξης της κατασκευής και
της λειτουργίας του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου είναι σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε.
περί κρατικών ενισχύσεων. Το έργο θα συμβάλει στην ασφάλεια και στη διαφοροποίηση του
ενεργειακού εφοδιασμού της Ε.Ε. χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

3.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκθεση για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού
στον γεωργικό τομέα. Η έκθεση δείχνει ότι οι εργασίες των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού
μπορούν να βοηθήσουν τους γεωργούς να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους κατά την πώληση των
προϊόντων τους σε μεγάλους αγοραστές και συνεταιρισμούς

een.ec.europa.eu

5

4.

Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «The Juncker Commission’s Ten Priorities: State of Play in autumn 2018»,
για τις δέκα προτεραιότητες της επιτροπής του Juncker

5.

Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «EU Industrial Emissions Rules in Action: A Cleaner Industry for a Cleaner
Environment», για τους κανόνες βιομηχανικών εκπομπών

6.

Για

Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Bioeconomy» για τη βιοοικονομία.

περισσότερες

ΣΒΘΚΕ/Enterprise

πληροφορίες
Europe

οι

ενδιαφερόμενες

Network-Hellas,

αρμόδια

επιχειρήσεις
κα Σ.

μπορούν

Βαινά,

να

απευθύνονται

τηλ.: 24210/29407-8,

στο

e-mail:

svaina@sbtke.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1097]

1. «Συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και
υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων
(Β' κύκλος)»
Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη εργαλείων στρατηγικής πληροφόρησης των κοινωνικών, οικονομικών εταίρων
και επιχειρήσεων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4190
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω

2. Ανακοίνωση προδημοσίευσης Β' Κύκλου για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ–
Δημιουργώ–Καινοτομώ»
Την προδημοσίευση του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών
έργων «Ερευνώ– Δημιουργώ– Καινοτομώ» ανακοίνωσαν στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο
Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και
Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου.
Η Δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, συγχρηματοδοτείται
από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους. Έχει συνολικό
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προϋπολογισμό 460.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και ενδεικτικό προϋπολογισμό για τον Β κύκλο
117.464.278 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4005
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω

3. «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες
του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης Γενιάς»
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων διαφόρων τομέων της οικονομίας στις νέες συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία μέσω της εφαρμογής μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων που
αφορούν το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο Επόμενης Γενιάς (NGA Plan).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 12/11/2018 - 31/12/2018
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4166
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω
4. «Δημιουργία και ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
Νέα έργα ή βελτιώσεις/ αναπλάσεις χώρων - περιοχών, διαμορφώσεις χώρων πρασίνου, πλατείες κοινόχρηστους χώρους, ποδηλατοδρόμους, έργα βελτίωσης της κινητικότητας με κατάλληλες κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις όπως πεζόδρομοι και δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 1/11/2018 - 31/12/2018
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4146
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω

5. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
Έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας
(π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων
δικτύων άρδευσης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 22/10/2018 - 21/12/2018
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Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4122
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω

6. «Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας»
Παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, δίνοντας
παράλληλα έμφαση στη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών, αλλά και στην
αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 8/10/2018 - 31/12/2018
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4073
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω

7. «Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
Παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 8/10/2018 - 31/12/2018
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4072
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω

8. «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (β’ κύκλος)»
Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα
ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της
απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων
εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 1/11/2018 - 30/4/2020
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4053
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Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω

9. «Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων»
Παρεμβάσεις χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας
και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 10/8/2018 - 31/3/2019
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4061
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω

10. «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» Δράση 10.2.1
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υποβολή αιτήσεων 1-31 Ιανουαρίου 2019»
Περίοδος υποβολής: 01/1/2019 - 31/1/2019
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

11. «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών
αγροτικών ζώων» Δράση 10.1.09 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υποβολή
αιτήσεων 1-31 Ιανουαρίου 2019»
Περίοδος υποβολής: 01/1/2019 - 31/1/2019
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
•

2018/C 398/14

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – EACEA/41/2018 — Πρόγραμμα Erasmus+,

Βασική Δράση 3 — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής — Συνεργασία με την κοινωνία των
πολιτών στον τομέα της νεολαίας
•

2018/C 401/09 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA 37/2018 στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+ — Βασική δράση 3 — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής — Δίκτυα και συμπράξεις
παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)
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•

2018/C 420/02 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/21/2018 στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+ — Κεντρική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής — Κοινωνική ένταξη και
κοινές αξίες: συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

•

2018/C 422/08 Διορθωτικό στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος εργασιών
για επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020 [Εκτελεστική απόφαση της
Επιτροπής C(2018) 568)] πρόσκληση «CEF-TC-2018-4: Ηλεκτρονική υγεία» ( ΕΕ C 225 της
28.6.2018)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΚΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtke.gr

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1098]
1.

Φεστιβάλ Τουρισμού & Γαστρονομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 18-19 Ιανουαρίου
2019
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής προβολής της στην εγχώρια
αγορά, αλλά και την ανάδειξη των παραγωγών της και της τοπικής γαστρονομίας, διοργανώνει σε
συνεργασία με το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, για
δεύτερη φορά το διήμερο «Φεστιβάλ Τουρισμού & Γαστρονομίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων εντός του Μετρό
Συντάγματος στις 18 & 19 Ιανουαρίου 2019, στην Αθήνα.
Το Φεστιβάλ αποτελεί μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας για τη διασύνδεση και την ανάπτυξη
συνεργειών μεταξύ του Τουρισμού και του Αγροδιατροφικού της τομέα. Κατά τη διάρκεια του
Φεστιβάλ θα προβληθεί το τουριστικό προϊόν της Στερεάς Ελλάδας και παράλληλα θα δοθεί η
δυνατότητα στους τοπικούς παραγωγούς να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στο καταναλωτικό κοινό.
Επισημαίνεται ότι το κόστος συμμετοχής καλύπτεται εξολοκλήρου από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας για την κάλυψη των θέσεων.
Παρακαλούνται οι παραγωγοί και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο και όχι αργότερα από την Παρασκευή 14
Δεκεμβρίου 2018, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και
αποστολή στο e-mail: info@kye.com.gr.
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα έντυπα:
– Πρόσκληση Συμμετοχής
– Αίτηση Συμμετοχής

2.

Έκθεση “DETROP & OENOS 2019” 2 – 4 Μαρτίου 2019, Εκθεσιακό κέντρο ΔΕΘ-ΗELEXPO,
Θεσσαλονίκη
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην 28η Διεθνή Έκθεση
Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας Detrop & στην 7η Διεθνή
Έκθεση Oenos, που διεξάγονται ταυτόχρονα και θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 4 Μαρτίου στο
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ ΗΕLEXPO, στη Θεσσαλονίκη.
Στη Detrop και Oenos θα συναντηθεί το πιο εξωστρεφές και αποτελεσματικό μείγμα τόπων, ανθρώπων
και εταιρειών με μοναδικά ελληνικά προϊόντα, ομιλίες και παρουσιάσεις από επιλεγμένους
επαγγελματίες του κλάδου και αντιστοίχηση (pairing) ιστοριών και γεύσεων. Η βιομηχανία
τροφίμων-ποτών με έντονα χαρακτηριστικά εξωστρέφειας, θα βρεθεί στο επίκεντρο του
αγοραστικού ενδιαφέροντος. Προϊόντα από όλη την Ελλάδα, τοπικές παραγωγές, είδη με υψηλή
προστιθέμενη αξία, εδέσματα που συνδέονται με ήθη, έθιμα και τον πολιτισμό της κάθε περιοχής,
καινοτόμα τρόφιμα υψηλών αξιώσεων, κρασιά και αποστάγματα, θα δώσουν το «παρόν» στη
διοργάνωση του 2019.
Περισσότερα στοιχεία για την έκθεση μπορείτε να αναζητήσετε στην παρακάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://detrop.helexpo.gr/el.
Η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το κόστος μίσθωσης και κατασκευής
ενιαίου περίπτερου για τους έκθετες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα περίπτερα της, με
στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της ανάδειξης των Στερεοελλαδίτικων προϊόντων στην περιοχή
των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους το συντομότερο, και όχι αργότερα από τις 15 Δεκεμβρίου 2018, συμπληρώνοντας
τη

φόρμα

συμμετοχής

προς

την

Περιφέρεια

Στερεάς

Ελλάδας

(αποστολή

στο

e-mail:

kogiap@kye.com.gr ή στο tzamtzia@kye.com.gr). Επισημαίνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεταιρισμών και ομάδων μικρών παραγωγών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται:
Πρόσκληση Συμμετοχής
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Αίτηση Συμμετοχής
Ενημερωτικό Έντυπο

3.

Πρόσκληση Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ANUGA Κολωνία –
Γερμανία, 5 – 9 Οκτωβρίου 2019
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητάς της, συμμετέχει στη Διεθνή
Έκθεση Τροφίμων & Ποτών ANUGA, η οποία θα λάβει χώρα από τις 5 έως 9 Οκτωβρίου 2019
στην Κολωνία της Γερμανίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων &
Εξαγωγών (ENTERPRISE GREECE), τον αρμόδιο εθνικό φορέα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την προσέλκυση των επενδύσεων και την προώθηση
εξαγωγών.
Η Διεθνής Έκθεση ANUGA, αποτελεί μια από τις κορυφαίες εμπορικές εκθέσεις με τη μεγαλύτερη
επιρροή στην παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων και ποτών και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια στην
Κολωνία της Γερμανίας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχε συμμετάσχει στην τελευταία έκθεση το
2017.
Εκτός από τον συντονισμό της αποστολής, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καλύψει οικονομικά
το 40% του συνολικού κόστους για κάθε εκθέτη με maximum τα 15 τ.μ.
Το Registration Fee επιβαρύνει αποκλειστικά τον εκθέτη.
Στο συνολικό κόστος, ΔΕΝ περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς, διαμονής και σίτισης των εκθετών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους το συντομότερο και όχι αργότερα από τις 30 Ιανουαρίου 2019, συμπληρώνοντας τη
σχετική

αίτηση

του

ENTERPRISE

GREECE

και

κοινοποίηση

k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr

(αποστολή
στο

e-mail:

στο

e-mail:

info@kye.com.gr),

διευκρινίζοντας ότι η αίτηση αφορά στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία:
– Δελτίο Τύπου Πρόσκλησης Συμμετοχής
– Πρόσκληση Συμμετοχής
– Αίτηση Συμμετοχής
– Κανονισμός Συμμετοχής στις Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις
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4.

Eπιχειρηματική Αποστολή ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS στη Γερμανία, Bρέμη & Αμβούργο,
12 – 15 Μαρτίου 2019
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει Eπιχειρηματική
Aποστολή ελληνικών εταιριών από τους κλάδους μεταφορών και logistics στη Γερμανία, στη
Βρέμη και στο Αμβούργο, στις 12-15/3/19, στο πλαίσιο των ειδικών δράσεών του στο δυναμικό αυτό
τομέα.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν δύο από τα σημαντικότερα κέντρα
εμπορευματικών διαμεταφορών της Γερμανίας, να ξεναγηθούν στους λιμένες Βρέμης και Αμβούργου,
καθώς και σε logistic centers και μεγάλες εταιρίες logistics, για να ενημερωθούν για τις υποδομές, την
τεχνογνωσία και τις νέες τεχνολογικές προτάσεις και καινοτομικές λύσεις, αλλά και να δικτυωθούν με
παράγοντες και στελέχη της αγοράς. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν
συναντήσεις Β2Β στην έδρα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βρέμης καθώς και στο
Αμβούργο με γερμανικές εταιρίες μεταφορών και logistics καθώς και άλλες βιομηχανικές που
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές, με σκοπό τη διερεύνηση και αναζήτηση νέων συνεργασιών αλλά
και την καλλιέργεια και ενίσχυση υφιστάμενων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τη δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη με υπογραφή και
σφραγίδα μέχρι 31/12/18 στο y.patsiavos@ahk.com.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα παρακάτω επισυναπτόμενα έντυπα:
–Πρόσκληση Συμμετοχής
–Αίτηση Συμμετοχής
–Γενικός Κανονισμός Επιχειρηματικών Αποστολών

5.

Επιχειρηματική Αποστολή στη Βραζιλία στον κλάδο Τροφίμων & Ποτών, 11-15 Μαρτίου 2019,
με την υποστήριξη του δικτύου Enterprise Europe Network
Ο Εθνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών της Βραζιλίας (CNI) με την υποστήριξη του Ιταλικού Συνδέσμου
Βιομηχανιών (SICINDUSTRIA), την Ιταλική κοινοπραξία EEN (Bridgeconomies) και το δίκτυο
«Enterprise Europe Network» διοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή στη Βραζιλία, από 11 έως
15 Μαρτίου 2019.
Στόχος της Επιχειρηματικής Αποστολής είναι η προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της Βραζιλίας.
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Η Επιχειρηματική Αποστολή θα λάβει χώρα σε τρεις μεγάλες πόλης της Βραζιλίας, το Σάο Πάολο, το
Μπέλο Οριζόντε και την Κουριτίμπα, όπου και θα γίνουν προγραμματισμένες, κατ’ιδίαν,
συναντήσεις (Β2Β).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής: 31 Ιανουαρίου 2019
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

6.

IPLS - έκθεση ιδιωτικής ετικέτας στη Ρωσία. Προνομιακή συμμετοχή με το Ελληνορωσικό
Εμπορικό Επιμελητήριο, 20-21.03.2019
Μοναδική εξειδικευμένη έκθεση ιδιωτικής ετικέτας στη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων
Κρατών.
Συγκεντρώνει σε μια ενιαία πλατφόρμα όλους τους φορείς λιανικού & χονδρικού εμπορίου, διανομείς,
εισαγωγείς & εξαγωγείς, HoReCa, αεροπορικές εταιρείες, οι οποίοι αναζητούν αξιόπιστους
παραγωγούς και προμηθευτές για να δημιουργήσουν, να συσκευάσουν και να προωθήσουν τις δικές
τους μάρκες.
Το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της IPLS
στην Ελλάδα RECO EXPORTS, έχει εξασφαλήσει ιδιαίτερα προνομιακές τιμές για την συμμετοχή στο
ενιαίο περίπτερο του Επιμελητηριου.
Για

περισσότερες

πληροφορίες

απευθυνθείτε

στο

γραφείο

του

ΕΡΕΕ,

τηλ.

210

6981127, hrcc@otenet.gr, Γενική Διευθύντρια κα. Ε.Κοντρατοβα και στην Υπεύθυνη τμήματος
εξαγωγών του ΕΡΕΕ κα. Ε. Καλίνινα, τηλ 6936831784, kalinagroe@gmail.com

Για

περισσότερες

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόμενες

επιχειρήσεις

μπορούν

να

απευθύνονται

στο

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

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1099]
•

2018/C 400/08 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εκτελεστικής οδηγίας 2014/68/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά ( 1 )
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•

2018/C 407/05

Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου 1 της

ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα
προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας — Σώρευση μεταξύ της
Δημοκρατίας του Μαυρίκιου και της Δημοκρατίας της Μποτσουάνας, της Δημοκρατίας του
Καμερούν, της Δημοκρατίας της Γουινέας, της Δημοκρατίας της Κένυας, του Βασιλείου του Λεσόθο,
της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης, της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης, της Δημοκρατίας της
Ναμίμπιας, της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, του Βασιλείου
του Εσουατίνι, της Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών
•

2018/C 407/06 Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 17 του πρωτοκόλλου 1
της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΣΟΕΣ
της ΚΑΜΑ, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και
με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας — Κοινοποίηση του καταλόγου των υλών καταγωγής Νότιας
Αφρικής, οι οποίες δεν μπορούν να εισαχθούν απευθείας στην ΕΕ χωρίς δασμούς και χωρίς
ποσοστώσεις, για τις οποίες δεν ισχύει η σώρευση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του
πρωτοκόλλου 1 της ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ

•

2018/C 407/07 Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 14 του πρωτοκόλλου 1
της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΣΟΕΣ
της ΚΑΜΑ, για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις
μεθόδους διοικητικής συνεργασίας — Σώρευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών ΣΟΕΣ
της ΑΚΕ και υπερπόντιων χωρών και εδαφών της ΕΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3
και 7 του πρωτοκόλλου 1 της ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ

•

2018/C 417/07 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων
εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας
89/106/ΕΟΚ [Δημοσίευση στοιχείων αναφοράς ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης σύμφωνα με το
άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011] ( 1 )

•

2018/C 432/04 Συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων «Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1100]
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1648 της Επιτροπής, L275 της 29ης Οκτωβρίου 2018, για την
έγκριση της διάθεσης στην αγορά ξυλο-ολιγοσακχαριτών ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1649 της Επιτροπής, L275 της 5ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά την αφαίρεση ορισμένων αρτυματικών υλών από τον ενωσιακό κατάλογο ( 1
)

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1650 της Επιτροπής, L275 της 5ης Νοεμβρίου 2018, για την
τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τις καταχωρίσεις
του Καναδά, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών
ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν ή να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης
ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1624 της Επιτροπής, L277 της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με
τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες, τα τυποποιημένα έντυπα και
τα υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών για τους σκοπούς των σχεδίων εξυγίανσης πιστωτικών
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού της
Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1066 ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1660 της Επιτροπής, L278 της 7ης Νοεμβρίου 2018, για την
επιβολή ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές ορισμένων τροφίμων μη ζωικής προέλευσης από
ορισμένες τρίτες χώρες λόγω των κινδύνων επιμόλυνσης από κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 και για την κατάργηση του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1709 της Επιτροπής, L286 της 13ης Νοεμβρίου 2018, για τον
προσδιορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών της ενότητας ad hoc του 2020 σχετικά με τα εργατικά
ατυχήματα και άλλα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία όσον αφορά τη διενέργεια
δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του
Συμβουλίου ( 1 )
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1712 της Επιτροπής, L286 της 13ης Νοεμβρίου 2018, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1013 για την επιβολή προσωρινών μέτρων
διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1719 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L291 της 14ης
Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους
για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην
ανάπτυξη και την απασχόληση»

•

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1781 της Επιτροπηής, L292 της 16ης Νοεμβρίου 2018, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους ειδικούς
περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1796 της Επιτροπής, L294 της 20ής Νοεμβρίου 2018, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των
περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl,
clofentezine, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, dimoxystrobin, fenoxaprop-p,
fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamyl, picloram, pyraclostrobin,
pyriproxyfen και tritosulfuron ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1847 της Επιτροπής, L300 της 26ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του
παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1853 της Επιτροπής, L302 της 27ης Νοεμβρίου 2018, για τη
χορήγηση ενωσιακής άδειας για την οικογένεια βιοκτόνων «Teat disinfectants biocidal product family
of CVAS» ( 1 )

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1101]
•

Απόφαση (ΕΕ) 2018/1701 της Επιτροπής, L285 της 7ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την
προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Υποχρεωτική επισήμανση προϊόντων διατροφής: μη
χορτοφαγικά/χορτοφαγικά/αμιγώς χορτοφαγικά» [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 7300]

•

Απόφαση (ΕΕ) 2018/1702 της Επιτροπής, L285 της 8ης Νοεμβρίου 2018, για τον καθορισμό των
κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε λιπαντικά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό
C(2018) 7125] ( 1 )
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•

Απόφαση (ΕΕ) 2018/1730 του Συμβουλίου, L288 της 12ης Νοεμβρίου 2018, για τη θέση που πρέπει
να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της διάσκεψης των
συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο όσον αφορά την έκδοση
κατευθυντήριων γραμμών για την περιβαλλοντικά ορθή προσωρινή αποθήκευση του υδραργύρου,
εκτός των αποβλήτων υδραργύρου, που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3 της σύμβασης

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1849 της Επιτροπής, L300 της 23ης Νοεμβρίου 2018, για την
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/190/ΕΕ όσον αφορά την ετήσια κατανομή των πόρων
από το ειδικό κονδύλιο που διατίθεται για την πρωτοβουλία «Απασχόληση των νέων» ανά κράτος
μέλος [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 7100]

•

Eκτελεστικη αποφαση (ΕΕ) 2018/1854 της Επιτροπής, L302 της 27ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την
αναγνώριση του εθελοντικού συστήματος «Better Biomass» για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα
κριτήρια αειφορίας δυνάμει των οδηγιών 98/70/ΕΚ και 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1856 της Επιτροπής, L302 της 27ης Νοεμβρίου 2018, για την
τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα
ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη
μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 8058] ( 1 )

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1102]

•

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
L284 της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (
ΕΕ L 243 της 15.9.2009 )

•

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
L284 της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή
δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) ( ΕΕ L 218
της 13.8.2008 )
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ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1103]

•

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1695 του Συμβουλίου, L282 της 6ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την
περίοδο εφαρμογής του προαιρετικού μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις
ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης, και του
μηχανισμού ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

•

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L284 της 23ης
Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

•

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1713 του Συμβουλίου, L286 της 6ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας που
εφαρμόζονται σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά

•

Οδηγία (EE) 2018/1846 της Επιτροπής, L299 της 23ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση των
παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά
με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, με στόχο την προσαρμογή τους στην
επιστημονική και τεχνική πρόοδο ( 1 )

•

Οδηγία (EE) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L303 της 14ης
Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των
μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1104]

•

Σύσταση αριθ. 1/2018 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου, L292 της 9ης Νοεμβρίου 2018, για
την έγκριση της παράτασης κατά ένα έτος του σχεδίου δράσης ΕΕ-Μαρόκου για την εφαρμογή του
προηγμένου καθεστώτος (2013-2017) [2018/1783]
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1105]

•

COM/2018/765 Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία παρέχεται
εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για την
τροποποίηση της υφιστάμενης δασμολογικής ποσόστωσης για το κρέας πουλερικών και τα
παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών και για την τροποποίηση του υπάρχοντος δασμολογικού
καθεστώτος για άλλα τεμάχια πουλερικών, που καθορίζεται στο παράρτημα I-A του κεφαλαίου 1 της
συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της
Ουκρανίας, αφετέρου

•

COM/2018/772 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η Ενιαία Αγορά σε έναν
μεταβαλλόμενο κόσμο Ένα μοναδικό πλεονέκτημα που χρειάζεται ανανεωμένη πολιτική δέσμευση

•

COM/2018/757 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

•

COM/2018/771 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη: απολογισμός και επόμενα βήματα

•

COM/2018/808 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ενισχυμένη εποπτεία - Ελλάδα, Νοέμβριος 2018

•

COM/2018/750 Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση
της απόφασης 2009/791/ΕΚ, με την οποία επιτρέπεται στη Γερμανία να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρο
παρέκκλισης από τα άρθρα 168 και 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα
φόρου προστιθέμενης αξίας

•

COM/2018/880 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Προετοιμασία για την
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου 2019: σχέδιο
δράσης έκτακτης ανάγκης
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•

COM/2018/740 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας 2014/53/EΕ για τον ραδιοεξοπλισμό

•

COM/2018/738 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΚΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtke.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1106]

Λεπτομέρειες

Χώρα

Ημερομηνία
δημοσίευσης

Προθεσμία

1

540083-2018

Βουλγαρία-Kozloduy: Θύρες
υδροφράκτου

BG

07/12/2018

14/01/2019

2

538302-2018

Βουλγαρία-Burgas: Συστήματα
αγωγών

BG

06/12/2018

17/01/2019

3

536823-2018

Βουλγαρία-Hisarya: Έπιπλα

BG

06/12/2018

09/01/2019

4

534372-2018

Βουλγαρία-Momchilgrad: Βαφές,
βερνίκια και μαστίχες

BG

05/12/2018

08/01/2019

5

521109-2018

Κύπρος-Λευκωσία: Αγροχημικά
προϊόντα

CY

27/11/2018

03/01/2019

CY

09/11/2018

12/12/2018

CY

06/11/2018

12/12/2018

GR

07/12/2018

21/01/2019

GR

07/12/2018

21/01/2019

GR

05/12/2018

10/12/2018

GR

05/12/2018

03/01/2019

RO

28/11/2018

04/01/2019

RO

27/11/2018

10/01/2019

6

493380-2018

7

489156-2018

8

540222-2018

9

540091-2018

10

536176-2018

11

534420-2018

12

523600-2018

13

522695-2018

Κύπρος-Λευκωσία:
Παρασκευασμένες ζωοτροφές για
ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα
και άλλα ζώα
Κύπρος-Λευκωσία: Πλωτές
κατασκευές
Ελλάδα-Αθήνα: Κοινό αλεύρι
αρτοποιίας
Ελλάδα-Αθήνα: Ξύλινοι πάσσαλοι
Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Μη χημικά
ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας
χρήσεως και αιματολογικά
αναλώσιμα υλικά
Ελλάδα-Αθήνα: Χρώμα
διαγράμμισης οδών
Ρουμανία-Bistrița: Αντισηπτικά και
απολυμαντικά
Ρουμανία-Craiova: Μονωτές και
εξαρτήματα μόνωσης
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14

521137-2018

Ρουμανία-Βουκουρέστι: Προϊόντα
ζαχαροπλαστικής

RO

27/11/2018

18/01/2019

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΚΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtke.gr

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1107]
1.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΙΘΕΡΙΩΝ

ΕΛΑΙΩΝ

(BRPL20181004001)

–

Πολωνός

παρασκευαστής

διακοσμητικών αρωμάτων, υπό τη μορφή κολιέ και μενταγιόν, με αιθέρια έλαια, παρασκευασμένα από
υψηλής ποιότητας τερακότα, αναζητά παρασκευαστές αιθέριων ελαίων, για να συνάψει μαζί τους
συμφωνίες υπεργολαβίας.

2.

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (BRSI20181026001) – Σλοβενική εταιρεία εξειδικεύεται στο σχεδιασμό
παιχνιδιών (ποδηλάτων) για παιδιά από φυσικά υλικά. Τα προϊόντα τους είναι γνωστά, κυρίως για τις
αρθρωτές κατασκευές που μπορούν να γίνουν συναρμολογηθούν σε διάφορα σχήματα και να
δημιουργήσουν πολυλειτουργικά παιχνίδια. Η εταιρεία αναζητά κατασκευαστές ξύλινων παιχνιδιών
για να συνάψει μαζί τους συμφωνίες κατασκευής, ώστε να κατασκευάσει ένα πλήρες προϊόν προς
πώληση στις αντίστοιχες αγορές τους.

3.

ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΥΒΑ (BRUK20180529001) – Εταιρεία Μηχανικών κατασκευών με έδρα το Ηνωμένο
Βασίλειο, ειδικεύεται στην καινοτόμο διαχείριση ενέργειας και αναζητά προμηθευτή χάλυβα. Η
εταιρεία εστιάζει την αναζήτησή της σε κατασκευαστή φύλλων από χάλυβα με ιδιαίτερες παραμέτρους
ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες κατασκευής. Οι βασικές προδιαγραφές είναι: 17-7 πηνίο PH,
πλάτος πηνίου: 800 mm, πάχος πηνίου: 0,4 mm.

4.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRIT20181005002) – Ιταλική εταιρεία παρασκευής προϊόντων ζαχαροπλαστικής
αναζητά παραγωγούς και προμηθευτές πρώτων υλών (ξηρούς καρπούς, ξηρά φρούτα, μέλι) σε όλα τα
μέρη του κόσμου βάσει συμφωνίας παρασκευής.

5.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20181106001) – Πολωνική εταιρεία τροφίμων αναζητά προμηθευτές ξηρών
καρπών, σπόρων και αποξηραμένων φρούτων, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες παροχής
υπηρεσιών διανομής.

6.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (BRDE20181129001) – Γερμανική εταιρεία, προμηθευτής
πλατφόρμας βιομηχανικού εξοπλισμού, αναζητά καινοτόμα προϊόντα, όπως προηγμένες βιομηχανικές
λύσεις 4.0, αισθητήρες και συστήματα χώρου εργασίας. Τα προϊόντα θα διανεμηθούν μέσω της
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πλατφόρμας της εταιρείας στη Γερμανία και την Ευρώπη. Η εταιρεία ενδιαφέρεται για υπηρεσίες
διανομής ή συμφωνίες εμπορικής αντιπροσωπείας με διεθνείς κατασκευαστές σχετικών προϊόντων.
7. Ενδιαφέρον για εισαγωγή χυμού ροδιού στη Γαλλία
Εταιρία: Tahiti Naturel
Η εταιρεία ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή με ελληνικές εταιρείες παραγωγής χυμού από ρόδι, κατά
προτίμηση βιολογικού.
Περισσότερες πληροφορίες: http://agora.mfa.gr/applications/application/7712

8.

Ζήτηση PELLETS σε Πορτογαλία
Εταιρία: GlOWOOD
Ο κύριος Joqo RODA (κιν. τηλ. επικοινωνίας +351 91 65 24 76) επικοινώνησε με το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Λισσαβώνα και ζήτησε
ελληνικές εταιρείες παραγωγής και εμπορίας pellets προκειμένου να τα εισάγουν στην Πορτογαλία
αλλά και σε τρίτες αγορές που προμηθεύουν. Ενδιαφέρονται για ποσόστητες από 1.000 tons έως
10.000 tons σε τιμες FOB και την μεταφορά του εμπορεύματος μέσω ναύλου στο πορτογαλικό
λιμένα "Sines".
Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι προσεκτικές στις επιχειρηματικές τους
συναλλάγες και να απαιτούν την πλήρη τήρηση των συμφωνηθέντωνν απο τις ξένες εταιρείες
σύμφωνα με τις πρακτικές των διεθνών συναλλαγών.
Περισσότερες πληροφορίες: http://agora.mfa.gr/applications/application/7711

9.

Eνδιαφέρον για συνεργασία στον τομέα των μεταφορών & εκτελωνισμού
Εταιρία: CET Logistics
Η βραζιλιάνικη εταιρεία "CET Logistics" (www.cet-logistics.com) η οποία εξειδικεύεται στη
μεταφορά εμπορευμάτων και εκτελωνισμό από το εξωτερικό προς την Βραζιλία, ενδιαφέρεται για
ανάπτυξη συνεργασίας με ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες σε εν λόγω τομέα.
Σε περίπτωση σχετικού ενδιαφέροντος, τελευταίες δύνανται επικοινωνήσουν σε παρακάτω
διεύθυνση:
CET Logistics
Mr Nicola Paparounis
Vice Presidente
T.: +551130144001
M: +5511995202919
Ε: nicola@cet-logistics.com
Περισσότερες πληροφορίες: http://agora.mfa.gr/applications/application/7707
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10. Αναζήτηση συνεργασίας με ελληνικές εταιρείες παραγωγής aloe vera
Εταιρία: pYramids consulting services
Εκπρόσωπος γερμανικής εταιρείας με την επωνυμία "pYramids consulting services" ενδιαφέρεται να
επικοινωνήσει με ελληνικές εταιρείες παραγωγής aloe vera, προκειμένου διερευνήσει δυνατότητες
συνεργασίας για την ανάπτυξη της καλλιέργειας σε τρίτες χώρες (Ναμίμπια). Σε περίπτωση
ενδιαφέροντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με Γερμανό εκπρόσωπο.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Johann Bormann
pYramids consulting services
Hmaburg Office
T.: +4915219285607
Ε: joernpyramids@web.de
Περισσότερες πληροφορίες: http://agora.mfa.gr/applications/application/7706

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
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