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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:270]  

 

 

• H  επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης του ΥΠΕΞ για το BREXIT 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ για Επιχειρήσεις σε περίπτωση ΕΞΟΔΟΥ από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία 

 

• Ενημέρωση επιχειρηματικής κοινότητας για το Brexit 

• Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη Διοικητική 

Συνεργασία ενόψει ενδεχόμενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (no-deal BREXIT) 

• Πιστοποίηση και εμπόριο βιολογικών τροφίμων με το ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία 

• Εξαγωγές φρούτων και λαχανικών στο ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία 

• Σήμανση τροφίμων στο διμερές εμπόριο με το ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία 

• Εξελίξεις στο καθεστώς των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ΕΕ-ΗΒ στηνπροοπτική της εξόδου 

του ΗΒ από την ΕΕ 

- Συμφωνία Αποχώρησης 

                                           - Το σενάριο No-Deal 

                                           - H πρόταση Κανονισμού της ΕΕ 

                                           - Η βρετανική αντιπρόταση 

                                           - Ενεργοποίηση παλαιών διμερών Συμφωνιών 

                                           - Πολυμερής ποσόστωση αδειών μεταφοράς (άδειες ECMT) 

                                           - Διαδικασία TIR στο πλαίσιο του Οργανισμού International Transport Forum (ITF) 

• Προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων στο ΗΒ σε περίπτωση μη συμφωνίας Εξόδου 

• Τριμηνιαία  Έκθεση  της  ΤτΑ  για ανάπτυξη και πληθωρισμό – Η  επίδραση  του Brexit - Διατήρηση 

βρετανικού επιτοκίου αναφοράς σε 0,75% 

• Σχέδιο Νόμου Βρετανικής Κυβέρνησης για οδικές μεταφορές 

https://brexit.gov.gr/
https://brexit.gov.gr/
https://brexit.gov.gr/
https://brexit.gov.gr/
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/04/info_BREXIT.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/04/info_BREXIT.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A8%CE%A546%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A8%CE%98%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A8%CE%A546%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A8%CE%98%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A8%CE%A546%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A8%CE%98%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A8%CE%A546%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A8%CE%98%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A8%CE%A546%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A8%CE%98%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A8%CE%A546%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A8%CE%98%CE%93?inline=true
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20-%20No%20Deal%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20-%20No%20Deal%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20-%20No%20Deal%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20-%20No%20Deal%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7,%20%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20-%20No%20Deal%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7,%20%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20-%20No%20Deal%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82%20%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BE%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%92%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82%20%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BE%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%92%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82%20%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BE%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%92%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82%20%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CE%BE%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%92%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CE%B5%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%BC%CE%B7%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CE%B5%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%BC%CE%B7%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CF%84%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CF%84%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CF%84%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CF%84%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82%20gb.pdf


 

 een.ec.europa.eu                   3 
 

• Το Brexit δημιουργεί μεγάλη ζήτηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο 

• Μελλοντική Πολιτική Εξωτερικού Εμπορίου του ΗΒ -Ακρόαση Υπουργού Διεθνούς Εμπορίου κ. 

Liam Fox στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου της Βουλής των Κοινοτήτων, 6.2.2019 

• Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο, σε σχέση με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα 

• Αποχώρηση από 30/3/2019 του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και 

μεταβατική περίοδο – Παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή. 

• Βρετανικές τελωνειακές διαδικασίες στο εμπόριο με την ΕΕ σε περίπτωση Εξόδου χωρίς Συμφωνία 

1.  Υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων με ή χωρίς εκτελωνιστή 

2.  Εγγραφή  στις  Μεταβατικές  Απλουστευμένες  Διαδικασίες (Transitional 

Simplified Procedures–TSP) 

3. Τελωνειακές διευκολύνσεις 

4. Μετακίνηση εμπορευμάτων με τη Σύμβαση περί Κοινού καθεστώτος 

Διαμετακόμισης (Common Transit Convention–CTC) 

5. Περαιτέρω έλεγχοι για τις εξαγωγές 

6. Αλλαγές στον υπολογισμό του ΦΠΑ 

7. Έλεγχοι εγγραφής στο ΦΠΑ 

8. Επιστροφές ΦΠΑ της ΕΕ 

9. Συνεχής ενημέρωση 

10. Παράρτημα Α’ (Βασικές τελωνειακές διαδικασίες για τις βρετανικές 

επιχειρήσεις/Ειδικές τελωνειακές διαδικασίες) 

• Αύξηση 12% της αξίας των διμερών εμπορικών συναλλαγών Ελλάδας – ΗΒ για το έτος 2018, με 

αύξηση των εξαγωγών μας 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:271]  

• Οικονομική επισκόπηση Αιγύπτου, 19-24 Μαρτίου 2019 

• Παροσίαση κλάδου δομικών υλικών (Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 26-27 Μαρτίου 2019)  

 

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:272]  

• Τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 

 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:273]  

• Η αγορά κρασιού στη Βραζιλία 

Βραζιλία: μία χώρα με πολλές ευκαιρίες για εισαγωγή κρασιού 

Μέγεθος και δομή της αγοράς τροφίμων 

Οι εισαγωγές κρασιού στη Βραζιλία  

Τύποι εισαγόμενων κρασιών και δίκτυο διανομής 

Ευκαιρίες εισαγωγής αφρώδους οίνου 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%BF%20Brexit%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%20%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%20%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%92%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%BF%20Brexit%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%20%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%20%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%92%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20gb.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%94%CE%A346%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%99%CE%93%CE%9D?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%94%CE%A346%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%99%CE%93%CE%9D?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%94%CE%A346%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%99%CE%93%CE%9D?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%94%CE%A346%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%99%CE%93%CE%9D?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9C%CE%A146%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%977%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9C%CE%A146%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%977%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9C%CE%A146%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%977%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9C%CE%A146%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%977%CE%95?inline=true
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%97%CE%92%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%202018%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%97%CE%92%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%202018%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%97%CE%92%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%202018%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%97%CE%92%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%202018%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/19-24319%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/19-24319%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65896
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65896
https://diavgeia.gov.gr/doc/660%CE%9746%CE%9C%CE%A03%CE%96-55%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/660%CE%9746%CE%9C%CE%A03%CE%96-55%CE%A1?inline=true
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65656
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65656
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Το προφίλ του Βραζιλιάνου καταναλωτή 

Οι προτιμήσεις των Βραζιλιάνων καταναλωτών 

Τιμές πώλησης 

Εισαγωγικός δασμός και άλλοι φόροι 

Βασική νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία κρασιού και παραγώγων 

σταφυλιού και κρασιών 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:274]  

• Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας κατά το έτος 2018 - Σημαντική αύξηση ελληνικών 

εξαγωγών 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:275]  

• Υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής εταιρειών τροφίμων στις ΗΠΑ, σε Αρχή FDA 

 

ΙΑΠΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:276]  

• Αποστολή οδηγού για τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής 

σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, σχετικά με την «γνώση του εισαγωγέα» 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:277]  

• Oι επιπτώσεις στην ισπανική οικονομία από ένα Βrexit χωρίς συμφωνία σε ορίζοντα πενταετίας. 

Εξωτερικό εμπόριο και επενδύσεις: οι τομείς που θα πληγούν περισσότερο 

• Ισπανική Αγορά Ελαιολάδου 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:278]  

• Oι επιπτώσεις στην ισπανική οικονομία από ένα Βrexit χωρίς συμφωνία σε ορίζοντα πενταετίας. 

Εξωτερικό εμπόριο και επενδύσεις: οι τομείς που θα πληγούν περισσότερο 

• Οι τάσεις στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών του Καναδά 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:279]  

• Η αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων και η ιδιωτική ετικέτα στην Ολλανδία                                               

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:280]  

• Επιχειρηματικός Οδηγός της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:281]  

• Κλάδος Αλκοολούχων Ποτών στην Τουρκία 

              - Παρουσίαση Κλάδου 

              - Προσφορά 

              - Σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Bilateral%20Trade_GR-FR_2018%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Bilateral%20Trade_GR-FR_2018%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Bilateral%20Trade_GR-FR_2018%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Bilateral%20Trade_GR-FR_2018%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%97%CE%A0%CE%91,%20%CF%83%CE%B5%20%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1%20%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE%20FDA%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%97%CE%A0%CE%91,%20%CF%83%CE%B5%20%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1%20%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE%20FDA%20us.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A7746%CE%9C%CE%A03%CE%96-2%CE%9E%CE%A0?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A7746%CE%9C%CE%A03%CE%96-2%CE%9E%CE%A0?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A7746%CE%9C%CE%A03%CE%96-2%CE%9E%CE%A0?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A7746%CE%9C%CE%A03%CE%96-2%CE%9E%CE%A0?inline=true
https://agora.mfa.gr/infofiles/O%20OIKONOMIKO%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%92R%CE%95%CE%A7%CE%99%CE%A4%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3,%2027032019%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/O%20OIKONOMIKO%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%92R%CE%95%CE%A7%CE%99%CE%A4%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3,%2027032019%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/O%20OIKONOMIKO%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%92R%CE%95%CE%A7%CE%99%CE%A4%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3,%2027032019%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/O%20OIKONOMIKO%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%92R%CE%95%CE%A7%CE%99%CE%A4%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3,%2027032019%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%2014032019%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%2014032019%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/O%20OIKONOMIKO%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%92R%CE%95%CE%A7%CE%99%CE%A4%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3,%2027032019%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/O%20OIKONOMIKO%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%92R%CE%95%CE%A7%CE%99%CE%A4%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3,%2027032019%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/O%20OIKONOMIKO%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%92R%CE%95%CE%A7%CE%99%CE%A4%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3,%2027032019%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/O%20OIKONOMIKO%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%92R%CE%95%CE%A7%CE%99%CE%A4%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3,%2027032019%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65892
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65892
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B7%20%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B7%20%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65717
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65717
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B1%20%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%20tr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B1%20%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%20tr.pdf
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              - Ζήτηση 

              - Εξωτερικό Εμπόριο 

              - Νομοθετικό Πλαίσιο 

              - Δασμολογικές και άλλες επιβαρύνσεις 

              - Διαδικασίες εισαγωγής 

              - Παράρτημα Ι 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:282] 

 

 

1. Factsheets – Εκδόσεις της ΕΕ για πολίτες και επιχειρηματίες, σε περίπτωση ‘Μη Συμφωνίας μεταξύ 

ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου’ 

 

2. Μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030 

 

3. Τα πρώτα πρότυπα της Ε.Ε. για τη μείωση της ρύπανσης από τα φορτηγά: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο κατέληξαν σε «ανεπίσημη» συμφωνία σχετικά με κανονισμό που ορίζει, για πρώτη 

φορά στην ΕΕ, αυστηρά πρότυπα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα φορτηγά 

 

4. Το σύστημα ελέγχου για τα βιολογικά προϊόντα έχει βελτιωθεί, αλλά μπορούν να γίνουν περισσότερα. 

Το σύστημα ελέγχου για τα βιολογικά προϊόντα στην Ε.Ε. έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά 

ορισμένες δυσκολίες παραμένουν, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Απαιτούνται περαιτέρω μέτρα τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υφίστανται στα κράτη μέλη και την 

εποπτεία των εισαγωγών, καθώς και της ανιχνευσιμότητας του προϊόντος, λένε οι ελεγκτές της Ε.Ε. 

 

5. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «ΦΠΑ για επιχειρήσεις, Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα σας». 

 

6. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότητσης και Ανάπτυξης (EBRD) στην Ελλάδα 

         - Εργαλεία και οι Δυνατότητες Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων 

         - Πρόγραμμα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

 

mailto:sbtke@otenet.gr
mailto:sbtke@otenet.gr
https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_en
https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_el
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1071_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1071_en.htm
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR19_04/INSR_organic-food_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR19_04/INSR_organic-food_EN.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/04/fpa_espa.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/04/fpa_espa.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/01/EBRD_Greece_Dec_2018.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/01/EBRD_Greece_Dec_2018.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/01/Advice_for_Small_Businesses-EBRD.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/01/Advice_for_Small_Businesses-EBRD.pdf
mailto:svaina@sbtke.gr
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:283] 

 

 

1. Δημοσίευση Β’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

 

 

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και 

της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και 

της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα 

επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

Ο Β’ Κύκλος της Ενιαίας Δράσης αποτελεί συνέχεια του Α’ Κύκλου. 

 

Ο συνολικός  Προϋπολογισμός  της  Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι 542.535.722 

ευρώ. Ο Προϋπολογισμός του Β’ Κύκλου ανέρχεται σε  200.000.000€. 

 

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Β’ Κύκλο η Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και 

ώρα 18.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 16:00. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

2. 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 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=26&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=26&cs=
www.ependyseis.gr/mis
www.ependyseis.gr/mis
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=47&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=47&cs=
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•Εφοδιαστική Αλυσίδα 

•Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

•Περιβάλλον 

•Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 

•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. 

 

 

 

 

3. 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%. 

 

https://www.ependyseis.gr/
https://www.ependyseis.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
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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. 

 

 

 

4. «Αύξηση χρηματοδότησης στις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»  

 

Εκπόνηση μελετών για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη γεωργία 

(συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας.  

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την αύξηση του Προϋπολογισμού για τις Δράσεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».  Σύμφωνα με την 

απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, o προϋπολογισμός της 

Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» αυξάνεται κατά 34.400.000 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης 

διαμορφώνεται στα 84.400.000 ευρώ και κατανέμεται ανά ομάδα περιφερειών ως εξής: 

 

Ομάδα Περιφερειών Δημόσια Δαπάνη (σε €) 

Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική 

Μακεδονία, Hπειρος, Θεσσαλία, 

Δυτική Ελλάδα 

29.400.000 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 

Πελοπόνησoς, Βόρειο Αιγαίο, 

Κρήτη 

15.200.000 

Αττική 35.600.000 

Στερεά Ελλάδα 2.000.000 

Νότιο Αιγαίο 2.200.000 

Σύνολο 84.400.000  

 

Με άλλη απόφαση αυξάνεται ο Προϋπολογισμός της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» κατά  1.600.000 ευρώ και 

διαμορφώνεται σε 51.600.000 ευρώ.  

 

Δείτε την Απόφαση για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» εδώ και την Απόφαση για την Δράση «Ψηφιακό Άλμα» 

εδώ.  

 

 

 

5. «Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας επιχειρηματιών για ίδρυση επιχείρησης» 

 

Επίσημη έναρξη του προγράμματος «Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία 5.000 ανέργων, πρώην 

αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας». 

 

https://www.ependyseis.gr/
https://www.ependyseis.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=39&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=39&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=40&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=40&cs=
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/3h_tropop_vima.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/3h_tropop_vima.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190227_Psifiako_Alma_Apof_3hs_Tropop_Ayksisis_PY.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190227_Psifiako_Alma_Apof_3hs_Tropop_Ayksisis_PY.pdf
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Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, 

που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να 

δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας 

οικονομικής οντότητας. 

 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

• έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018 

• δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε 

συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας 

• δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 

7/8/2018 έως 6/2/2019 

• έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για 

τουλάχιστον ένα έτος 

 

Διάρκεια Επιχορήγησης 

 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για 

επιπλέον 12 μήνες. 

 

Ποσό Επιχορήγησης 

 

Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και με την 

πιθανή, μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμματος μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 

36.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης είναι στο 100%. 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 20/2/19 και με σειρά προτεραιότητας. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την Plan Α.Ε (info@plan.gr, 26510-

85030, 26510-93470) 

 

 

 

6. «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 

τους» 

 

Αύξηση της ικανότητας των επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων προϊόντων, τη διαφοροποίηση υφιστάμενων 

καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής και πιστοποιημένης παραγωγής. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

Περιοχή Εφαρμογής: Στερεά Ελλάδα 

mailto:info@plan.gr
mailto:info@plan.gr
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Περίοδος υποβολής: 2/4/2019 - 28/6/2019, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4334  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

7. «Ανάπτυξη επιχειρήσεων με αξιοποίηση διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης 

και λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικής Επώασης (ΚΕΕ) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Διαστήματος στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο "ESA BIC Greece"» 

 

Eνέργειες για την ανάδειξη του Διαχειριστή, ενός οργανωμένου περιβάλλοντος στήριξης της 

επιχειρηματικότητας (επιχειρηματική θερμοκοιτίδα), η οποία θα έχει εθνική εμβέλεια, στη βάση των 

προδιαγραφών ενός EU BIC και των απαιτήσεων που θέτει η ESA, κατόπιν του από 18/12/2017 μνημονίου 

συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού κράτους και της ESA. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 8/3/2019 - 31/5/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4310  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

8. «Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Βοιωτία μέσω του LEADER» 

 

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

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

στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Βοιωτίας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 20/3/2019 - 20/6/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4320  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

9. «Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Φθιώτιδα μέσω του LEADER» 

 

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

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

στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4334
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4310
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4310
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4320
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4320
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Ευρυτανίας, Νομός Φθιώτιδας (με περιορισμό) 

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

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4326  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

10. «Επεξεργασία και διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων σε επιχειρήσεις και πολίτες 

μέσω ΤΠΕ» 

 

Eγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών, την παραγωγή και διάθεση πρωτογενών δεδομένων ή προϊόντων και 

προγνώσεων καιρού προς κάθε ενδιαφερόμενο με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών 

(ΤΠΕ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 28/2/2019 - 7/5/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4290  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

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

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

τεχνολογικών φορέων του Υπουργείου Παιδείας» 

 

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

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

τεχνολογικών φορέων του Υπουργείου Παιδείας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4326
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4326
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4290
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4290
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281
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12. «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

 

Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της 

αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η 

συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 22/3/2019 - 4/6/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4269  

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

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

13. «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 

 

 

14. Πρόγραμμα του Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο 

την αύξηση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και την τόνωση της απασχόλησης. Υποβολή αιτήσεων έως 10 

Μαΐου 2019. 

 

 

15. 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. 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4269
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4269
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4226
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4226
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1094
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1094
https://empedu.gov.gr/
https://empedu.gov.gr/
https://empedu.gov.gr/
https://empedu.gov.gr/
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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. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2019/C 83/08  Προσκλήσεις 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 C(2018) 568 της 

Επιτροπής] 

 

• 2019/C 91/02 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/03/2019 — Σχέδιο ενδοαφρικανικής 

ακαδημαϊκής κινητικότητας 

 

• 2019/C 111/09 Πρόγραμμα Hercule III — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — 2019 — Τεχνική 

υποστήριξη (C/2018/8568) 

 

• 2019/C 111/10 Πρόγραμμα Hercule III — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — 2019 — Νομική 

κατάρτιση και μελέτες (C/2018/8568) 

 

• 2019/C 111/11 Πρόγραμμα Hercule III — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — 2019 — Κατάρτιση, 

διάσκεψη και ανταλλαγή προσωπικού 2019 (C/2018/8568) 

 

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

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

svaina@sbtke.gr 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:284] 

 

1. Technology Forum 2019 Matchmaking Event, Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2019, Θεσσαλονίκη 

 

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην προώθηση εταιρικών, τεχνολογικών και ερευνητικών εταιρικών 

σχέσεων, συγκεντρώνοντας την κοινότητα ΤΠΕ από την Ελλάδα, τις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης καθώς επίσης και χώρες πέραν αυτής. Καινοτόμες εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

κέντρα και άλλοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον ευρύ τομέα ΤΠΕ καλούνται να διευρύνουν 

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/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/
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/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.083.01.0008.01.ELL&toc=OJ:C:2019:083:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.083.01.0008.01.ELL&toc=OJ:C:2019:083:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.091.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.091.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0041.01.ELL&toc=OJ:C:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0041.01.ELL&toc=OJ:C:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0043.01.ELL&toc=OJ:C:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0043.01.ELL&toc=OJ:C:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0045.01.ELL&toc=OJ:C:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0045.01.ELL&toc=OJ:C:2019:111:TOC
mailto:svaina@sbtke.gr
mailto:svaina@sbtke.gr
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το δίκτυό τους, να διερευνήσουν νέες ιδέες και να αναπτύξουν συνεργασίες μέσω ενός προγράμματος 

προκαθορισμένων συναντήσεων. 

 

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Τεχνολογικού Φόρουμ 2019 στις 15 Απριλίου, στη 

Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δίκτυο Enterprise Europe Network . 

 

Η εγγραφή σας είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμετέχετε στις εργασίες του Φόρουμ. Για 

περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης και για την πραγματοποίηση της εγγραφής σας πατήστε 

ΕΔΩ.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:285] 

 

• 2019/C 85/02  Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις 

αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται 

στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (REACH) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006]  ( 1 ) 

 

• 2019/C 85/03 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις αδειών 

για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται στο 

παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (REACH) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1907/2006]  ( 1 ) 

 

• 2019/C 86/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Φορολόγηση της 

ψηφιακής οικονομίας» 

 

• 2019/C 86/14 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Το πρόγραμμα 

“Ψηφιακή Ευρώπη” (2021-2027)» 

 

• 2019/C 95/01 Κοινός στρατιωτικός κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

https://technology-forum.eu/
https://technology-forum.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://technology-forum.eu/
https://technology-forum.eu/
mailto:svaina@sbtke.gr
mailto:svaina@sbtke.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2019:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2019:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2019:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2019:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.086.01.0014.01.ELL&toc=OJ:C:2019:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.086.01.0014.01.ELL&toc=OJ:C:2019:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.086.01.0272.01.ELL&toc=OJ:C:2019:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.086.01.0272.01.ELL&toc=OJ:C:2019:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.095.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2019:095:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.095.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2019:095:TOC
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• 2019/C 111/12 Ανακοίνωση για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των αντισταθμιστικών 

μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) 

καταγωγής Ινδίας 

 

• 2019/C 111/13 Ανακοίνωση σχετικά με την τροποποίηση της ανακοίνωσης για την έναρξη διαδικασίας 

αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές χαλύβδινων τροχών δρόμου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας 

της Κίνας 

 

• 2019/C 114/04 Δικτύωση των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με 

εκείνους της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

 

• 2019/C 117/03 Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τη 

χρηματοδότηση του προγράμματος «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» και την έγκριση 

του προγράμματος εργασίας για το 2019 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:286] 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/343 της Επιτροπής, L62 της 28ης Φεβρουαρίου 2019, για τη χορήγηση 

παρεκκλίσεων από το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που 

διατυπώνονται στα τρόφιμα όσον αφορά τη χρήση ορισμένων περιγραφών κοινής χρήσης ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/344 της Επιτροπής, L62 της 28ης Φεβρουαρίου 2019, για τη μη 

ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας ethoprophos, 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) 2019/366 της Επιτροπής, L65 της 5ης Μαρτίου 2019, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 όσον αφορά τον κατάλογο των 

τρίτων χωρών ή τμημάτων αυτών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

αποστολών νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το 

πρωτόγαλα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/386 της Επιτροπής, L70 της 11ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση 

κανόνων σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα 

που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0047.01.ELL&toc=OJ:C:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0047.01.ELL&toc=OJ:C:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0052.01.ELL&toc=OJ:C:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0052.01.ELL&toc=OJ:C:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.114.01.0010.01.ELL&toc=OJ:C:2019:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.114.01.0010.01.ELL&toc=OJ:C:2019:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.117.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2019:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.117.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2019:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.062.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.062.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.062.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.062.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2019:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.065.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.065.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.070.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2019:070:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.070.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2019:070:TOC
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από την Ένωση και σχετικά με τα πιστοποιητικά εισαγωγής που έχουν εκδοθεί και τα δικαιώματα 

εισαγωγής που έχουν παραχωρηθεί στο πλαίσιο των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/387 της Επιτροπής, L70 της 11ης Μαρτίου 2019, για την έγκριση 

της επέκτασης της χρήσης του ελαίου Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ως νέου τροφίμου και 

για την τροποποίηση της ονομασίας και των ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης τoυ ελαίου 

Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) βάσει του κανονισμού (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) 2019/388 της Επιτροπής, L70 της 11ης Μαρτίου 2019, για την έγκριση 

της τροποποίησης των προδιαγραφών του νέου τροφίμου «2′-φουκοζυλολακτόζη» που παράγεται με 

το στέλεχος Escherichia coli K-12 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) 2019/403 της Επιτροπής, L72 της 13ης Μαρτίου 2019, για τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Deosan Activate BPF based on Iodine» 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/423 της Επιτροπής, L74 της 13ης Μαρτίου 2019, για τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Teat disinfectants biocidal product 

family of Novadan» 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/446 της Επιτροπής, L77 της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την 

τροποποίηση και τη διόρθωση 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) 2019/454 της Επιτροπής, L79 της 20ής Μαρτίου 2019, σχετικά με την 

έγκριση παρασκευασμάτων α-αμυλάσης από τα Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus 

amyloliquefaciens NCIMB 30251 ή Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, καθώς και παρασκευάσματος 

ενδο-1,4-β-γλυκανάσης από το Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 ως πρόσθετων υλών 

ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/456 της Επιτροπής, L79 της 20ής Μαρτίου 2019, για την έγκριση 

της τροποποίησης των προδιαγραφών του νέου τροφίμου «σπορέλαιο κορίανδρου από Coriandrum 

sativum» 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 

) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.070.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2019:070:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.070.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2019:070:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.070.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2019:070:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.070.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2019:070:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.072.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2019:072:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.072.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2019:072:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.074.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2019:074:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.074.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2019:074:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.077.01.0067.01.ELL&toc=OJ:L:2019:077:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.077.01.0067.01.ELL&toc=OJ:L:2019:077:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.079.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2019:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.079.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2019:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.079.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2019:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.079.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2019:079:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/481 της Επιτροπής, L82 της 22ας Μαρτίου 2019, για την έγκριση 

της δραστικής ουσίας flutianil (φλουτιανίλη), 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) 2019/533 της Επιτροπής, L88 της 28ης Μαρτίου 2019, για ένα 

συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2020, 2021 και 2022 ώστε να 

εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η 

έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:287] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/417 της Επιτροπής, L73 της 8ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον 

καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση του συστήματος ταχείας ανταλλαγής 

πληροφοριών «RAPEX» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 12 της 

οδηγίας 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, και του συστήματος κοινοποίησής του 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 7334] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/436 της Επιτροπής, L75 της 18ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τα 

εναρμονισμένα πρότυπα για τα μηχανήματα, τα οποία εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 

2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2019/448 του Συμβουλίου, L77 της 18ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την υποβολή 

πρότασης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη συμπερίληψη της ουσίας methoxychlor στο 

παράρτημα Α της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/449 της Επιτροπής, L77 της 18ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/715 για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με 

ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή της εισαγωγής και 

της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa στην 

Ένωση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 2024] 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.082.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2019:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.088.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2019:088:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.088.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2019:088:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.073.01.0121.01.ELL&toc=OJ:L:2019:073:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.073.01.0121.01.ELL&toc=OJ:L:2019:073:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.075.01.0108.01.ELL&toc=OJ:L:2019:075:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.075.01.0108.01.ELL&toc=OJ:L:2019:075:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.077.01.0074.01.ELL&toc=OJ:L:2019:077:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.077.01.0074.01.ELL&toc=OJ:L:2019:077:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.077.01.0076.01.ELL&toc=OJ:L:2019:077:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.077.01.0076.01.ELL&toc=OJ:L:2019:077:TOC
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:288] 

 

• Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1275 της Επιτροπής, L65 της 14ης Ιουλίου 2017, 

σχετικά με την έγκριση του χλωρίου που ελευθερώνεται από χλώριο ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας 

για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 2 και 5 ( ΕΕ L 184 της 15.7.2017 ) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:289] 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (EE) 2019/369 της Επιτροπής, L66 της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά 

τη συμπερίληψη νέων ψυχοδραστικών ουσιών στον ορισμό των ναρκωτικών 

 

• Οδηγία (EE) 2019/514 της Επιτροπής, L89 της 14ης Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 

2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων 

συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/520 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L91 της 19ης Μαρτίου 

2019, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της 

διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση ( 1 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:290] 

 

• COM/2019/142 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ για την κατάσταση της επέκτασης της παραγωγής των σχετικών 

καλλιεργειών τροφίμων και ζωοτροφών σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

• COM/2019/128 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον 

 

• COM/2019/190 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική 

οικονομία 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.065.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2019:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.065.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2019:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.066.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2019:066:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.066.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2019:066:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.089.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:089:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.089.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:089:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0045.01.ELL&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0045.01.ELL&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0045.01.ELL&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0045.01.ELL&toc=OJ:L:2019:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0142&qid=1554276846349&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0142&qid=1554276846349&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0128&qid=1554276846349&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0128&qid=1554276846349&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0190&qid=1554276846349&rid=49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0190&qid=1554276846349&rid=49
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• COM/2019/120 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη: Διατήρηση και 

προώθηση υψηλών κοινωνικών προτύπων 

 

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

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

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:291] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 148659-2019 
Βουλγαρία-Σόφια: Προϊόντα 

καθαρισμού 
BG 01/04/2019 15/04/2019 

2 140215-2019 
Κύπρος-Λευκωσία: Καλώδια 

διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 
CY 26/03/2019 03/05/2019 

3 131112-2019 
Κύπρος-Λάρνακα: Έτοιμο 

σκυρόδεμα 
CY 21/03/2019 19/04/2019 

4 156607-2019 
Ελλάδα-Αλεξανδρούπολη: 

Πουλερικά 
GR 04/04/2019 07/05/2019 

5 148673-2019 Ελλάδα-Βόλος: Έτοιμα γεύματα GR 01/04/2019 08/05/2019 

6 146013-2019 
Ελλάδα-Θήβα: Λιπαντικά έλαια και 

λιπαντικά μέσα 
GR 29/03/2019 03/05/2019 

7 145152-2019 
Ελλάδα-Αθήνα: Μονωτικά 

εξαρτήματα 
GR 28/03/2019 13/05/2019 

8 143005-2019 
Ελλάδα-Άγιος Στέφανος: Αγωγοί 

αποχέτευσης 
GR 28/03/2019 08/05/2019 

9 155673-2019 
Ρουμανία-Râmnicu Vâlcea: 

Προϊόντα από καουτσούκ 
RO 03/04/2019 06/05/2019 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0120&qid=1554276846349&rid=51
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0120&qid=1554276846349&rid=51
mailto:svaina@sbtke.gr
mailto:svaina@sbtke.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148659-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148659-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140215-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140215-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131112-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131112-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156607-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156607-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148673-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148673-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146013-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146013-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145152-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145152-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143005-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143005-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155673-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155673-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:292] 

 

1. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (BRRO20190207001) – Ρουμανική εταιρεία παραγωγής καλλυντικών αναζητά 

προμηθευτές ή κατασκευαστές ειδών συσκευασίας για κρέμες προσώπου ώστε να συνάψει μαζί τους 

συμφωνίες κατασκευής. 

 

2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ -ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (BRLU20190221001) – Εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο, η 

οποία  ειδικεύεται στη δημιουργία νέων μορφών συσκευασιών για σνακ, αναζητά εταιρείες 

ειδικευμένες στη συσκευασία και στην εκτύπωση. 

 

3. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (BRRO20181219001) – Ρουμανική εταιρεία που ειδικεύεται στο εμπόριο γεωργικών 

παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων αναζητά προμηθευτές από χώρες της ΕΕ. Η εταιρεία αναζητά 

εταιρείες από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία και την Τουρκία, ώστε να διανείμει 

τα προϊόντα τους στην αγορά της Ρουμανίας 

 

4. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (BRSI20190304001) – Σλοβενική εμπορική εταιρεία που ασχολείται 

με τις πωλήσεις γεωργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων συντήρησης κήπων, επιθυμεί να ενεργήσει 

ως διανομέας για την πώληση προϊόντων άλλων εταιρειών. 

 

5. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (BRCY20190226001) – Κύπριος προμηθευτής ειδών οικιακού και 

ξενοδοχειακού εξοπλισμού προσφέρει τις υπηρεσίες διανομής του. Αναζητά συνεργάτη ώστε να 

συνάψει μαζί του συμφωνία συνεργασίας. 

 

6. Ζήτηση ελληνικού ακατέργαστου βαμβακιού 

 

Εταιρία: DESAI GROUP  

Χώρα: Ινδία  

Ο Όμιλος Desai είναι ένας μεγάλος διεθνής εμπορικός οίκος με πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας και 

με ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους $ 235 εκατομμυρίων. Ασχολείται με το εμπόριο Συνθετικών και 

Φυσικών ινών και νημάτων.  

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +91-22-67222800 

F: +91-22-2605 8036 

Email: mailto: maulik.patwa@kbds.co.in  

Website: www.kbds.co.in 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f8335e1-8981-4147-a46a-09242b11651b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9cf9f0f1-9939-4530-a114-258f9d64d321
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9cf9f0f1-9939-4530-a114-258f9d64d321
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a37da63-c5a2-406f-9c99-58984782a350
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a37da63-c5a2-406f-9c99-58984782a350
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d9af664-e403-4a3e-9087-877eea281ec3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d9af664-e403-4a3e-9087-877eea281ec3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee2e9f14-81f3-4c5d-8eb8-e8ba4860e65f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee2e9f14-81f3-4c5d-8eb8-e8ba4860e65f
http://agora.mfa.gr/applications/company/5894
http://agora.mfa.gr/applications/company/5894
mailto:%20maulik.patwa@kbds.co.in
mailto:%20maulik.patwa@kbds.co.in
http://www.kbds.co.in/
http://www.kbds.co.in/
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7. Ζήτηση μαρμάρου 

 

Εταιρία: ROMEO INTERIORS FACTORY LLC  

Χώρα: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

Η εταιρεία ενδιαφέρεται να έλθει σε επικοινωνία με ελληνικές μαρμαροβιομηχανίες. Η εταιρεία 

δραστηριοποιείται στην εσωτερική διαρρύθμιση, σχεδιασμό και διακόσμηση πολυτελών ξενοδοχείων 

και άλλων κτιρίων/χώρων ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης. 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +97143216060 

F: +97143216777 

Website: http://www.romeointeriors.com/ 

                 Email: welcome@romeodubai.com 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

 

http://agora.mfa.gr/applications/company/5892
http://agora.mfa.gr/applications/company/5892
http://www.romeointeriors.com/
http://www.romeointeriors.com/
mailto:welcome@romeodubai.com
mailto:welcome@romeodubai.com
mailto:sbtke@otenet.gr
mailto:sbtke@otenet.gr

