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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:80]  

• Βασικά στοιχεία για την εξαγωγή κρασιού στη Βραζιλία 

- Εισαγωγές εμφιαλωμένου κρασιού στη Βραζιλία 

- Εμπορική έκθεση ExpoVinis Brasil 

- Εισαγωγικός δασμός και άλλοι φόροι 

                                     - Βασική νομοθεσία (Διάταγμα για παραγωγή και εμπορία κρασιού και παραγώγων  

σταφυλιού και κρασιού) 

                                     - Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:81]  

• Νέος γερμανικός νόμος περί Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:82]  

• Ερωτήματα ελληνικών επιχειρήσεων για καθεστώς εμπορευματικών συναλλαγών σε ΗΒ μετά την 

αποχώρηση από ΕΕ σε περίπτωση μη Συμφωνίας (no deal scenario) 

• Ενημερωτικό Σημείωμα για τους στόχους και τη λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας της Ουαλίας 

• Ανησυχίες βρετανικής επιχειρηματικής κοινότητας για την περίπτωση no-deal, ελλιπής 

προετοιμασία επιχειρήσεων και κλυδωνισμοί στο λιανικό εμπόριο 

- Προετοιμασία του επιχειρηματικού κόσμου για την περίπτωση άτακτης εξόδου 

- Κλυδωνισμοί στο λιανικό εμπόριο 

• Προειδοποιήσεις εκπροσώπων παραγωγικών τομέων για την περίπτωση no-deal-Αβεβαιότητα και 

τομεακοί οικονομικοί κλυδωνισμοί 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:83]  

• Η αγορά εκλεκτών προϊόντων διατροφής (fancy food) στις ΗΠΑ το 2018 

 - Τα χαρακτηριστικά του καταναλωτή εκλεκτών προϊόντων διατροφής στις ΗΠΑ 

                                            - Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας 

 

ΙΑΠΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:84]  

 

• Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο αποτελεί σημείο αναφοράς και σύνδεσμο για την επιτυχή συμμετοχή των 

ελληνικών επιχειρήσεων στο ευρωπαϊκό επιδοτούμενο 

πρόγραμμα «EUGreen Gateway to Japan» (www.eu-gateway.eu/business-missions), το οποίο παρέχει 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65101
https://agora.mfa.gr/infofiles/NeosNomosSuskeuasiwn%20de.pdf
http://sbtke.gr/2019/01/24/%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9/
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%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9F%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%20no-deal%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%20no-deal%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%89%CE%BD%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%89%CE%BD%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Specialty-Food-Report-Jan-2019%20us.pdf
https://www.eu-gateway.eu/business-missions
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την δυνατότητα στις επιχειρήσεις με έδρα σε χώρα μέλος της  ΕΕ, να υποβάλλουν αίτηση 

συμμετοχής σε επιδοτούμενη επιχειρηματική αποστολή στην Ιαπωνία. 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενημερωθούν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις 

σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης του εν θέματι προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου έχουν 

προγραμματιστεί οι ακόλουθες επιχειρηματικές αποστολές από την ΕΕ στην Ιαπωνία με 

ημερομηνία λήξης για την υποβολή της σχετικής αίτησης εντός του 2019: 

 

• GREEN ENERGY TECHNOLOGIES 

• CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGIES 

• RAILWAY TECHNOLOGIES & SERVICES 

 

Στις ανωτέρω επιχειρηματικές αποστολές, μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι δυναμικές καινοτόμες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες  επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους 

στην Ιαπωνία και οι οποίες συμβάλλουν στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη μέσω 

καινοτόμων τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον, σε οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, 

αποθήκευσης, διανομής ή των πωλήσεων 

Περισσότερες πληροφορίες:http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/64908 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:85]  

• Η Ισπανική Βιομηχανία Κοσμήματος 

- Παρουσίαση Κλάδου/Προϊόντος 

                                           - Προσφορά-Ζήτηση 

                                           - Εξωτερικό Εμπόριο 

                                           - Ανταγωνισμός 

                                         -  Στρατηγικές 

                                                     1. Βιομηχανική Πολιτική 

                                                     2. Νέοι Αγοραστές 

                                         - Διεθνείς Εκθέσεις 

                                         - Βασικά Συμπεράσματα 

• Η Βιομηχανία Μόδας στην Ισπανία 

- Γενική Εικόνα του Τομέα και Στατιστικά Στοιχεία 

                                           - Ζήτηση 

                                           - Εξωτερικό Εμπόριο 

                                           - Ανταγωνισμός και Επιμέρους Χαρακτηριστικά του Κλάδου 

                                           - Συμπεράσματα 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Δεκέμβριος 2018 

 

 

http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/64908
https://agora.mfa.gr/infofiles/E%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%20%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9C%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%202018,%20%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202019%20es.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%20%CE%9C%CE%9F%CE%94%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%2014012019%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%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%20%CE%94%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5%202018%20es.pdf
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ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:86]  

• Οικονομικό Δελτίο, Ιανουάριος 2019 

• Υπό το πρίσμα ενδεχόμενης αποχώρησης ΗΒ από τη ΕΕ χωρίς επίτευξη συμφωνίας (σκληρό 

Brexit), η ένωση ιταλικών βιομηχανιών Confindustria εκπόνησε μελέτη σε οποία εντοπίζονται 

προκλήσεις και ευκαιρίες για ιταλικές επιχειρήσεις και οικονομία χώρας γενικότερα. 

 

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:87]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιανουάριος 2019 

 

ΠΓΔΜ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:88]  

• Ενημερωτικό Δελτίο 28, Ιανουάριος 2019 

                                                     1. Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

                                                     2. Οικονομικές Ειδήσεις 

                                                     3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 

                                                     4. Ευρωπαϊκή προοπτική 

                                                     5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος 

                                                     6. Εκδηλώσεις και Εκθέσεις 

   

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:89]  

• Εξωτερικό Εμπόριο Σερβίας για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018- Διμερές Εμπόριο Σερβίας 

- Ελλάδας 

                                          

ΣΟΥΗΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:90]  

• Οικονομικό & Επιχειρηματικό Δελτίο Σουηδίας υπ.αρθμ.1/ Ιανουάριος 2019 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:91]  

• Οικονομικό & Επιχειρηματικό Δελτίο Σουηδίας υπ.αρθμ.1/ Ιανουάριος 2019 

• Σχετικά με Αδασμολόγητες Εισαγωγές Δημητριακών & Προϊόντων Κρέατος 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   

 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/agora%20Deltio1_2019%20it.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/65128
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202019%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No28_2018%20mk.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99O%20%CE%A3%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%9F%20%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20AGORA-converted%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99O%20%CE%A3%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%9F%20%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20AGORA-converted%20rs.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65141
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65141
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65064
mailto:sbtke@otenet.gr


 

 een.ec.europa.eu                   5 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:92] 

 

 

1. Πρόγραμμα InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην 

Ευρώπη 

 

2. Έκδοση της Ε.Ε. για τον Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό τομέα. 

 

3. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με μια ματιά. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

svaina@sbtke.gr   

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:93] 

 

 

1. Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ – «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων» 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-

2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 

400 εκατ. ευρώ. 

 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να 

αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. 

Επιδοτούνται δαπάνες για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών 

και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με 

εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε. 

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 € και επιδοτούνται από 50% -65%.  

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. 

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: 

•Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

•Ενέργεια 

•Εφοδιαστική Αλυσίδα 

•Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

•Περιβάλλον 

•Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_el.htm
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/02/bank_sector_eu.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/02/the_eib_at_a_glance_el.pdf
mailto:svaina@sbtke.gr
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•Υγεία 

•Υλικά – Κατασκευές 

 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:  

i.γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr  

ii.ξεκινάει στις 06/02/19 

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη 

συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Η διαδικασία της αξιολόγησης των 

επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

2. Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ – «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-

2020) «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. 

ευρώ. 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται: 

στο λιανικό εμπόριο 

στην παροχή υπηρεσιών εστίασης 

στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης  

στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών 

ημερήσιας φροντίδας,  

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. 

 

Δικαιούχοι της Δράσης 

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

Επιδοτούνται δαπάνες για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας 

της εργασίας. 

 

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000 € με επιδότηση 50%. 

 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr και διαρκεί από 

06/02/19 μέχρι 19/04/19 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

https://www.ependyseis.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
https://www.ependyseis.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=
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3. «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές» 

 

Εκπόνηση μελετών για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη γεωργία 

(συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, 

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

Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Περίοδος υποβολής: 28/1/2019 - 15/3/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4247  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

4. «Ε-Counseling - Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον τομέα του 

τουρισμού» 

 

Παροχή διαδραστικών υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 1.000 συμμετέχοντες που μπορούν να 

είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών (άνεργοι, εργαζόμενοι, φοιτητές, επιχειρηματίες, επαγγελματίες όλων 

των κλάδων κλπ) που διαμένουν στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη στον 

τουριστικό τομέα.  

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 10/10/2018, έως την κάλυψη όλων των θέσεων 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4244  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

5. «Διμερής και πολυμερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019» 

 

Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχή προς όφελος ΜΜΕ 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 7/3/2019 - 10/4/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4226  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4247
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4244
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4226
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6. «Βιολογικές καλλιέργειες - 3η Πρόσκληση» 

 

Ενισχύσεις για τη μετατροπή και διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 19/2/2019 - 21/3/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4239   

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

7. Διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης   

«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» 

 

Ανακοινώθηκε η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη 

ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ). Ο συνολικός 

προϋπολογισμός των προτάσεων που θα προ-επιλεγούν ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ. Η υποβολή των 

προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει στις 14 Ιανουαρίου 2019. 

 

Η σχετική ανακοίνωση από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), αποσκοπεί να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για τις 

ερευνητικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

8. 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών 

 

Ανακοινώθηκε η δεύτερη προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την 

ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 21 Ιανουαρίου 

2019 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2019 ηλεκτρονικά μόνο στον ιστότοπο του ΕΛΙΔΕΚ. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 16.580.000€. 

 

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής  

ποιότητας  και  αριστείας,  στα  οποία  Επιστημονικοί  Υπεύθυνοι είναι  Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες 

(ΜΕ-ΕΥ). Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές για να 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4239
https://empedu.gov.gr/
https://empedu.gov.gr/
https://empedu.gov.gr/i-eidiki-grammateia-diacheirisis-tomeakon-e-p-toy-ekt/
https://empedu.gov.gr/i-eidiki-grammateia-diacheirisis-tomeakon-e-p-toy-ekt/
https://empedu.gov.gr/prodimosieysi-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/
http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/
http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/
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κατευθύνουν την υλοποίηση ερευνητικού έργου ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και να διαμορφώσουν τη δική 

τους ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

9. 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 

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 

 

 

10. «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  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

 

 

 

http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4005
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4053
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11. «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 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2019/C 5/03 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του 

προγράμματος εργασίας 2019-2020 του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2019-2020), με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για 

την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» 

 

• 2019/C 18/03 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του 

προγράμματος εργασίας 2019 της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» 

 

• 2019/C 18/04 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2019 — Απλά προγράμματα — Επιχορηγήσεις για 

ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην 

εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 

• 2019/C 18/05 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2019 — Πολυπρογράμματα — Επιχορηγήσεις για 

ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην 

εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 

 

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

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

svaina@sbtke.gr 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4061
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.005.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2019:005:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.018.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2019:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.018.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2019:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.018.01.0021.01.ELL&toc=OJ:C:2019:018:TOC
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:94] 

 

1. Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στο πλαίσιο της 15ης διοργάνωσης της Βιομηχανικής 

Εμπορικής Έκθεσης HANNOVER MESSE, 1-15 Απριλίου 2019, Ανόβερο, Γερμανία 

 

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

Europe Network–Hellas, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε διεθνές 

forum επιχειρηματικών συναντήσεων από 1 - 5 Απριλίου 2019 στο πλαίσιο της 15ης διοργάνωσης της 

Βιομηχανικής Εμπορικής Έκθεσης HANNOVER MESSE. Η HANNOVER MESSE αποτελεί την 

κορυφαία βιομηχανική εμπορική έκθεση παγκοσμίως. Περισσότερες από 30.000 επιχειρηματικές 

συναντήσεις μεταξύ περισσότερων από 4.000 εταιρειών έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο αυτής της 

εκδήλωσης από το 2005. Στη φετινή διοργάνωση της HANNOVER MESSE θα αναδειχθεί ο ρόλος της 

ψηφιοποίησης στη βιομηχανία, ενσωματώνοντας παράλληλα μερικές νέες πτυχές, όπως τα 

PITCHING SESSIONS καθώς και το VIRTUAL CORNER. 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Δωρεάν για τις εταιρείες που θα εγγραφούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019. Σε περίπτωση που μια 

εταιρεία ακυρώσει τη συμμετοχή της ή δεν εμφανιστεί θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των150€. 

 

Μετά τις 15 Φεβρουαρίου, τα έξοδα συμμετοχής θα είναι ως εξής:  

• Εκθέτες: 119€ 

• Επισκέπτες: 119€.  

• Για κάθε επιπλέον συμμετέχοντα ανά εταιρεία:75 ευρώ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφθούν τη 

σελίδα της Έκθεσης στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.b2fair.com/hannovermesse2019. 

 

 

2. Πρόσκληση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

στην 6η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «TUTTO FOOD 2019» 6 – 9 Μαΐου 2019, Fiera 

Milano 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση «TUTTOFOOD 

2019», η οποία θα λάβει χώρα από τις 6 έως τις 9 Μαΐου 2019 στο Μιλάνο. Σε συνεργασία με την 

αποκλειστική διοργανώτρια εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS & TRADE, η Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας συμβάλλει στην ενίσχυση των εξωστρεφών επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών. 

 

http://www.b2fair.com/hannovermesse2019
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Η Διεθνής Έκθεση «TUTTOFOOD 2019», αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις για 

τον κλάδο τροφίμων – ποτών παγκοσμίως. Διοργανώνεται για 6η φορά, στον εκθεσιακό χώρο FIERA 

MILANO στο Μιλάνο. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει για πρώτη φορά με το εθνικό 

περίπτερο της χώρας μας, δίνοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις της να έρθουν σε επαφή με 

επαγγελματίες λιανικής, χονδρεμπόρους, διανομείς και παραγωγούς του κλάδου τροφίμων – ποτών, 

τόσο για την αγορά της Ιταλίας, όσο και ολόκληρου του κόσμου. 

 

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

το συντομότερο και όχι αργότερα από τις 15 Φεβρουαρίου 2019, συμπληρώνοντας τη σχετική 

αίτηση της GREAT GREEK EXPORTS & TRADE (αποστολή στο e-mail: info@greatexhibitions.gr  

και κοινοποίηση στο e-mail: info@kye.com.gr), διευκρινίζοντας ότι η αίτηση αφορά στο περίπτερο 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αν η εταιρεία ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες 

Συλλογικών Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία: 

 

– Πρόσκληση Συμμετοχής Great Greek Exports & Trade στην Έκθεση 

– Πρόσκληση Συμμετοχής της ΠΣΤΕ 

– Αίτηση Συμμετοχής 

– Κανονισμοί Συμμετοχής στη Δ.Ε TUTTOFOOD 2019 

 

 

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   

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:95] 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/8 της Επιτροπής, L2 της 3ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση του υδροξυ-αναλόγου της μεθειονίνης και του άλατος ασβεστίου του 

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

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/9 της Επιτροπής, L2 της 3ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση της άνυδρης βεταΐνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για 

τροφοπαραγωγά ζώα εκτός των κουνελιών ( 1 ) 

 

mailto:info@greatexhibitions.gr
mailto:info@kye.com.gr
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/01/info_tuttofood_2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/01/pste__inv_tuttofood_2019_1-.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/01/application_form_tuttofood_2019.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/01/regulation_tuttofood_2019.pdf
mailto:svaina@sbtke.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.002.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2019:002:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.002.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2019:002:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/10 της Επιτροπής, L2 της 3ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος φυσικού μείγματος ιλλίτη-μοντμοριλλονίτη-

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

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/11 της Επιτροπής, L2 της 3ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος Enterococcus faecium NCIMB 10415 ως 

πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για χοιρομητέρες, θηλάζοντα χοιρίδια, απογαλακτισμένα χοιρίδια και 

χοίρους προς πάχυνση, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 252/2006, (ΕΚ) αριθ. 

943/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1200/2005 (κάτοχος της άδειας είναι η εταιρεία DSM Nutritional Products 

Ltd. που εκπροσωπείται από την εταιρεία DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/12 της Επιτροπής, L2 της 3ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την 

έγκριση της L-αργινίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L4 της 11ης 

Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων 

ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L4 της 11ης 

Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση 

κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται 

για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 για τα παιδιατρικά φάρμακα και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί 

κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (EE) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L4 της 11ης 

Δεκεμβρίου 2018, για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/37 της Επιτροπής, L9 της 10ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση και τη 

διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που 

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/38 της Επιτροπής, L9 της 10ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση των 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας iprodione (ιπροδιόνη) μέσα ή πάνω 

σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.002.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2019:002:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.002.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2019:002:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.002.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2019:002:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.004.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:004:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.004.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:004:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.004.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2019:004:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.004.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2019:004:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.004.01.0043.01.ELL&toc=OJ:L:2019:004:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.004.01.0043.01.ELL&toc=OJ:L:2019:004:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0088.01.ELL&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0094.01.ELL&toc=OJ:L:2019:009:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/39 της Επιτροπής, L9 της 10ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής 

βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες ( 1 ) 

  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/49 της Επιτροπής, L10 της 4ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την 

έγκριση του σεληνιώδους νατρίου, των επικαλυμμένων κόκκων σεληνιώδους νατρίου και της 

ψευδαργυρο-L-σεληνομεθειονίνης ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/50 της Επιτροπής, L10 της 11ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση των 

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

και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών chlorantraniliprole, 

clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, 

κρομμυέλαιο, thiacloprid και valifenalate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/58 της Επιτροπής, L12 της 14ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση των 

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

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας linuron (λινουρόνη) μέσα ή 

πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/99 της Επιτροπής, L20 της 22ας Ιανουαρίου 2019, για την 

περάτωση της νέας έρευνας για την απορρόφηση του δασμού όσον αφορά τις εισαγωγές σωλήνων 

κάθε είδους από όλκιμο χυτοσίδηρο (που είναι επίσης γνωστός ως χυτοσίδηρος σφαιροειδούς 

γραφίτη), καταγωγής Ινδίας, χωρίς τροποποίηση των ισχυόντων μέτρων 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/109 της Επιτροπής, L23 της 24ης Ιανουαρίου 2019, για την 

έγκριση της επέκτασης της χρήσης του ελαίου από Schizochytrium sp. ως νέου τροφίμου σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/110 της Επιτροπής, L23 της 24ης Ιανουαρίου 2019, για την 

έγκριση της επέκτασης της χρήσης του σπορέλαιου Allanblackia ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/111 της Επιτροπής, L23 της 24ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση του εκχυλίσματος λυκίσκου (Humulus lupulus L. flos) ως πρόσθετης 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0106.01.ELL&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.010.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2019:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.010.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2019:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.012.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:012:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.020.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2019:020:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.023.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2019:023:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.023.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2019:023:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.023.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2019:023:TOC
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ύλης ζωοτροφών για απογαλακτισμένα χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση και δευτερεύοντα είδη 

χοιροειδών απογαλακτισμένα και προς πάχυνση ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/138 της Επιτροπής, L26 της 29ης Ιανουαρίου 2019, για την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1356/2004, (ΕΚ) αριθ. 1464/2004, (ΕΚ) αριθ. 786/2007, 

(ΕΚ) αριθ. 971/2008, (ΕΕ) αριθ. 1118/2010 και (ΕΕ) αριθ. 169/2011, καθώς και των εκτελεστικών 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 888/2011 και (ΕΕ) αριθ. 667/2013 όσον αφορά την επωνυμία του κατόχου της 

άδειας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/139 της Επιτροπής, L26 της 29ης Ιανουαρίου 2019, για την 

έγκριση της δραστικής ουσίας Beauveria bassiana στέλεχος IMI389521, σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/144 της Επιτροπής, L27 της 28ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για παρασκεύασμα 3-φυτάσης που παράγεται από Komagataella pastoris (CECT 

13094) ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή και δευτερεύοντα 

είδη πουλερικών προς πάχυνση ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: 

Fertinagro Biotech S.L.) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/146 της Επιτροπής, L27 της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/502, όσον αφορά τη χορήγηση άδειας για το 

παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για αγελάδες 

γαλακτοπαραγωγής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/147 της Επιτροπής, L27 της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την 

έγκριση της δραστικής ουσίας Beauveria bassiana στέλεχος PPRI 5339, σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/148 της Επιτροπής, L27 της 30ής Ιανουαρίου 2019, για τη μη 

έγκριση της δραστικής ουσίας propanil, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.026.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:026:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.026.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2019:026:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.027.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2019:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.027.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2019:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.027.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2019:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.027.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2019:027:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/149 της Επιτροπής, L27 της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την 

τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2015/1108 και (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά 

τους όρους χρήσης του ξιδιού ως βασικής ουσίας ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/150 της Επιτροπής, L27 της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 686/2012 όσον αφορά το κράτος μέλος-

εισηγητή για την αξιολόγηση των ακόλουθων δραστικών ουσιών που περιέχονται σε 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα: deltamethrin (δελταμεθρίνη), diflufenican (διφλουφενικάνη), 

epoxiconazole (εποξυκοναζόλη), fluoxastrobin (φλουοξαστροβίνη), prothioconazole 

(προθειοκοναζόλη) και tebuconazole (τεβουκοναζόλη) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/151 της Επιτροπής, L27 της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την 

ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας Clonostachys rosea στέλεχος J1446, ως δραστικής 

ουσίας χαμηλού κινδύνου, 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 

Επιτροπής ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:96] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/14 της Επιτροπής, L3 της 3ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση 

της απόφασης 2009/821/ΕΚ όσον αφορά τους καταλόγους συνοριακών σταθμών ελέγχου και 

κτηνιατρικών μονάδων στο Traces [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 8847]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/55 της Επιτροπής, L10 της 10ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τις 

εκδόσεις στη βουλγαρική και στη γαλλική γλώσσα της απόφασης 2004/558/ΕΚ για την εφαρμογή της 

οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με συμπληρωματικές εγγυήσεις για το ενδοκοινοτικό 

εμπόριο βοοειδών όσον αφορά τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών και την έγκριση 

προγραμμάτων εκρίζωσης που υπέβαλαν ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

C(2019) 8]  ( 1 ) 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2019/70 της Επιτροπής, L15 της 11ης Ιανουαρίου 2019, για τον καθορισμό των 

κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE σε χαρτί γραφής και των κριτηρίων απονομής 

του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε χαρτί υγείας-καθαριότητας και προϊόντα χαρτιού υγείας-

καθαριότητας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 3]  ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.027.01.0020.01.ELL&toc=OJ:L:2019:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.027.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2019:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.027.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2019:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.003.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2019:003:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.010.01.0074.01.ELL&toc=OJ:L:2019:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.015.01.0027.01.ELL&toc=OJ:L:2019:015:TOC
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• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/81 της Επιτροπής, L18 της 17ης Ιανουαρίου 2019, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος Ι της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 για τα μέτρα ελέγχου 

της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό C(2019) 102]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/82 της Επιτροπής, L18 της 17ης Ιανουαρίου 2019, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2009 για την έγκριση των 

προγραμμάτων εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας που υπέβαλαν τα κράτη μέλη 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 105]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/100 της Επιτροπής, L20 της 22ας Ιανουαρίου 2019, 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(2019) 615]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/120 της Επιτροπής, L24 της 24ης Ιανουαρίου 2019, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την παράταση της παρέκκλισης 

σχετικά με τους όρους εισαγωγής, από τρίτες χώρες, πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών 

και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθμό C(2019) 254] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/122 της Επιτροπής, L24 της 25ης Ιανουαρίου 2019, 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(2019) 722]  ( 1 ) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:97] 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L11 της 11ης Δεκεμβρίου 

2018, για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν 

αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/130 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L30 της 16ης Ιανουαρίου 

2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από 

τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες 

κατά την εργασία ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.018.01.0043.01.ELL&toc=OJ:L:2019:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.018.01.0048.01.ELL&toc=OJ:L:2019:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.020.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2019:020:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.024.01.0027.01.ELL&toc=OJ:L:2019:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.024.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2019:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.011.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2019:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.011.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2019:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.ELL&toc=OJ:L:2019:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0112.01.ELL&toc=OJ:L:2019:030:TOC
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:98] 

 

• COM/2019/21 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών 

της ΕΕ 

 

• COM/2019/17 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΚΛΑΔΟ (2009-2017) Συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού για οικονομικώς 

προσιτά και καινοτόμα φάρμακα 

 

• COM/2019/12 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε 

επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

• COM/2019/16 Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της έναρξης 

διαπραγματεύσεων για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την εξάλειψη 

των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα 

 

• COM/2019/15 Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει την έναρξη 

διαπραγματεύσεων για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την εκτίμηση 

της συμμόρφωσης 

 

• COM/2019/7 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ανανέωση της συμφωνίας 

συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε 

θέματα επιστήμης και τεχνολογίας 

 

• COM/2019/8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προς μια πιο αποτελεσματική και πιο 

δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της ΕΕ 

 

• COM/2019/1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Οι τιμές και το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0021&qid=1549268812532&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0816&qid=1546518591077&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0816&qid=1546518591077&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0816&qid=1546518591077&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0816&qid=1546518591077&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0017&qid=1549268812532&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0012&qid=1549268812532&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0016&qid=1549268812532&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0015&qid=1549268812532&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0007&qid=1549268812532&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0008&qid=1549268812532&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0001&qid=1549268812532&rid=23
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• COM/2019/62 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη διεθνή μεταχείριση των κεντρικών τραπεζών και των δημόσιων φορέων 

που διαχειρίζονται δημόσιο χρέος όσον αφορά τις συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα 

 

• COM/2019/63 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη διεθνή μεταχείριση κεντρικών τραπεζών και δημόσιων φορέων που 

διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων 

 

• COM/2018/795 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Συντονισμένο σχέδιο για την 

τεχνητή νοημοσύνη 

 

• COM/2018/766 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τρίτη έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και την περαιτέρω μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση 

 

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.:99] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 47432-2019 Βουλγαρία-Σόφια: Ζωοτροφές BG 31/01/2019 05/03/2019 

2 47441-2019 
Βουλγαρία-Σόφια: Βαφές, βερνίκια 

και μαστίχες 
BG 31/01/2019 25/03/2019 

3 47427-2019 

Βουλγαρία-Σόφια: Σωλαγωγοί, 

σωληνώσεις, σωλήνες, 

περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και 

συναφή είδη 

BG 31/01/2019 22/03/2019 

4 46731-2019 

Βουλγαρία-Veliko Tarnovo: 

Υπηρεσίες καντίνας και 

τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά 

BG 30/01/2019 06/03/2019 

5 35280-2019 Κύπρος-Πάφος: Έτοιμο σκυρόδεμα CY 24/01/2019 08/03/2019 

6 47444-2019 Ελλάδα-Άγιος Δημήτριος: Γάλα GR 31/01/2019 04/03/2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0062&qid=1549268812532&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0063&qid=1549268812532&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0795R(02)&qid=1549268812532&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52018DC0766R(01)&qid=1549268812532&rid=47
mailto:svaina@sbtke.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47432-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47441-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47427-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46731-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35280-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47444-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
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7 36166-2019 
Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Κλάδεμα 

δένδρων και θάμνων 
GR 24/01/2019 12/03/2019 

8 28158-2019 
Ελλάδα-Αθήνα: Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά μέσα 
GR 21/01/2019 22/02/2019 

9 45427-2019 

Ρουμανία-Βουκουρέστι: 

Τεμαχισμένοι και θρυμματισμένοι 

λίθοι 

RO 30/01/2019 21/02/2019 

10 45306-2019 
Ρουμανία-Malu Mare: Σπόροι 

λαχανικών 
RO 30/01/2019 01/03/2019 

11 42637-2019 Ρουμανία-Iași: Διάφορα λιπάσματα RO 29/01/2019 25/02/2019 

 

 

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

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

svaina@sbtke.gr 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:100] 

 

1. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20190104001) – Πολωνική εταιρεία από τον τομέα των τροφίμων αναζητά 

προμηθευτές κονσερβοποιημένων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων φρούτων και λαχανικών. 

 

2. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRFR20190122001) – Γαλλική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην πώληση ειδών 

διατροφής προσφέρει τις υπηρεσίες διανομής της. Η εταιρεία έχει έδρα στο κέντρο της Γαλλίας και 

ειδικεύεται στην πώληση τροφίμων (κρέας, τυρί, ψάρι, φρούτα και λαχανικά). Προκειμένου να 

διαφοροποιήσει την γκάμα των προϊόντων της, η εταιρεία αναζητά παρασκευαστές νέων προϊόντων. Η 

εταιρεία προσφέρει τη δραστηριότητά της διανομής στους παραγωγούς της Ευρώπης και της Νότιας 

Αμερικής. 

 

3. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRUK20190111001) – Η εταιρεία ιατρικών προϊόντων του Ηνωμένου 

Βασιλείου αναζητά νέους προμηθευτές αναλωσίμων, ώστε να συνάψει μαζί τους εμπορικές συμφωνίες 

ή συμφωνίες υπηρεσιών διανομής. 

 

4. ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (BRES20190110001) – Ισπανική εταιρεία 

διανομής καινοτόμων ιατρικών υλικών για τον οδοντιατρικό τομέα αναζητεί προμηθευτές τέτοιων 

προϊόντων για να τα διανείμει στην εθνική αγορά. 

 

5. Ενδιαφέρον εισαγωγής φυτικών τυριών 

 

Εταιρία: Green Space Brands 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36166-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28158-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45427-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45306-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42637-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59b08aaf-9ed3-4175-924b-1c22a7c786ff
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f064915-bf4d-4739-8c67-f8a7657d4028
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d789ff9-151a-4b2c-b5d3-6deaff00bc8a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20dd27ef-7656-433b-b346-4d2d5ab760c7
http://agora.mfa.gr/applications/company/5871
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Χώρα: Καναδάς 

Η εταιρεία τροφίμων Green Space Brands με έδρα το Τορόντο, η οποία παράγει και διακινεί, μεταξύ 

άλλων, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα στον Καναδά και τις Η.Π.Α. επιθυμεί, όπως 

γνωστοποίησε στο Γρ. Ο.Ε.Υ. Τορόντο, να συνεργαστεί με ελληνικές εταιρείες παραγωγής φυτικών 

τυριών. Η Green Space Brands αναζητά φυτικά τυριά για να τα προωθήσει στο δίκτυο διανομής της 

(που περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ) με το εμπορικό σήμα Go Veggie. Είναι 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Κάλγκαρυ (TSX Venture Exchange) από το 2014. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

κ. Aaron Skelton- Chief Operating Officer 

176 Saint George Street 

Toronto, Ontario, Canada M5R 2M7 

T: 416 934 5034 x227 

C: 647 680 2583 

Email: aaron@greenspacebrands.com  

Alternative Contact: 

Heather Tremblett - Executive Assistant 

T: 416 934 5034 x259 

www.greenspacebrands.com 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

sbtke@otenet.gr   

 

 

 

 

callto:416%20934%205034
callto:647%20680%202583
mailto:aaron@greenspacebrands.com
callto:416%20934%205034
http://www.greenspacebrands.ca/
mailto:sbtke@otenet.gr

