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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:275]
•

Το Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε», Μάρτιος 2018
1. Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω τις Κατοικίες» στην Κύπρο-Κοινοτικά
Προγράμματα
2. Χαμηλή Απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων στη Ρουμανία-Ευκαιρίες για
ελληνικές συμβουλευτικές εταιρείες
3. Ο κατασκευαστικός κλάδος στη Σαουδική Αραβία

•

Οι Έλληνες εξαγωγείς εισέρχονται σε νέες αγορές

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:276]
•

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Φεβρουάριος 2018

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:277]
•

Απολογισμός διεθνούς έκθεσης οίνων και οινοπνευματωδών ProWein 2018 Ντύσσελντορφ, 18-20
Μαρτίου 2018
- Ελληνική συμμετοχή

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:278]
•

Συμφωνία αντιπροσώπευσης για την πιστοποίηση halal ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων σε
ΗΑΕ

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:279]
•

Επιβολή αμερικανικών δασμών σε εισαγωγές προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου

ΙΑΠΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:280]
•

Η Ιαπωνική Αγορά Ελαιολάδου
1. Δημογραφικά στοιχεία
2. Φυτικά έλαια και ελαιόλαδο στην ιαπωνική αγορά
3. Εισαγωγή - Διανομή
4. Λιανικά πώληση
5. Ετικέτα-συσκευασία
6. Εισαγωγές ελαιολάδου
7. Τιμές λιανικής πώλησης ελαιολάδου
8. Ιδιαιτερότητες της αγοράς ως προς το ελληνικό ελαιόλαδο
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9. Προοπτικές-Προτάσεις
•

Η Ιαπωνική Αγορά Ελιών
1. Δημογραφικά στοιχεία
2. Χαρακτηριστικά της ιαπωνικής αγοράς
3. Εισαγωγή - Διανομή
4. Ετικέτα-Συσκευασία
5. Λιανική πώληση
6. Τοποθέτηση του προϊόντος
7. Διαφοροποίηση προϊόντος-ανταγωνισμός
8. Ελιές που εισάγονται χύμα και συσκευάζονται στην Ιαπωνία
9. Τιμές ελιών σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα Delicatessen, “kombini”
10. Εισαγωγές ελιών στην Ιαπωνία
11. Ιδιαιτερότητες της αγοράς
12. Προοπτικές-Προτάσεις
- Προετοιμασία της εξαγωγικής επιχείρησης
- Επικοινωνία με τις ιαπωνικές επιχειρήσεις
- Προτεινόμενες δράσεις για την προβολή των ελληνικών ελιών

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:281]
•

Η Ισπανική Βιομηχανία της Γούνας

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:282]
•

Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο, Φεβρουάριος 2018
1. Σύντομη αναφορά σε ειδήσεις και πληροφορίες για την οικονομία και τις
επιχειρήσεις
2. Οικονομία-Οικονομική πολιτική
3. Δομή τραπεζικού συστήματος
4. Κλάδοι-Επιχειρήσεις
- Ελαιόλαδο
- Καταναλωτικά πρότυπα
- Γαστρονομία και τουρισμός

ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:283]
•

Διαδικασίες Εισαγωγής Τροφίμων-Ποτών στην Νότια Κορέα
Από την 1η Ιουλίου του 2011 τέθηκε σε ισχύ η “Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας”, η οποία προβλέπει σταδιακή
κατάργηση των εισαγωγικών δασμών για τα περισσότερα

προϊόντα. Για τα περισσότερα

προϊόντα τροφίμων-ποτών ελληνικού ενδιαφέροντος, οι εισαγωγικοί δασμοί έχουν πια
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μηδενισθεί, ενώ για κάποια προϊόντα, όπως το μέλι, ισχύει ειδικό καθεστώς ποσοστώσεων
(quotas).
ΟΥΓΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:284]
•

Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία, Φεβρουάριος 2018
1. Η οικονομία της Ουγγαρίας
2. Επιχειρηματικές – Εμπορικές Ειδήσεις
3. Διεθνείς Εκθέσεις

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:285]
•

Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών Ελλάδας-Ρουμανίας κατά το 2017
- Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας προς τη Ρουμανία
- Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας προς τη Ρουμανία

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:286]
•

Ενημερωτικό Δελτίο, 7 - 21 Μαρτίου 2018

•

Ενημερωτικό Δελτίο, 23 Φεβρουαρίου - 6 Μαρτίου 2018

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:287]
•

Ο Κατασκευαστικός Κλάδος και ο Κλάδος των Δομικών Υλικών στην Αγορά της Σαουδικής Αραβίας
1. Κατασκευαστικά Έργα στην Σαουδική Αραβία
2. Εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο ανά τομέα δραστηριότητας
- Αστικός Κατασκευαστικός Τομέας
- Κατασκευές – Τομέας μεταφορών
- Τομέας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου – Κατασκευές
- Κατασκευές - Βιομηχανία
- Κατασκευές – Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Κατασκευαστικός τομέας – Κατασκευές ανά πολεοδομικό συγκρότημα

•

Ο Κλάδος των τροφίμων στην Σαουδική Αραβία – Εξελίξεις και Προοπτικές – Ελαιόλαδο και
Γαλακτοκομικά Προϊόντα
1. Δυνατά στοιχεία της Σαουδαραβικής οικονομίας στο γάλα και στα γαλακτοκομικά
προϊόντα
2. Σαουδαραβική Αγορά Ελαιολάδου και Έξτρα Παρθένου Ελαιολάδου
3. Ο τομέας των μαζικών λιανικών πωλήσεων στην Σαουδαραβική αγορά τροφίμων
4. Εξελίξεις και Προοπτικές για την Σαουδαραβική αγορά τροφίμων

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:288]
•

Δελτίο Οικονομικών-επιχειρηματικών εξελίξεων, Φεβρουάριος 2018
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ΣΟΥΗΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:289]
•

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Δελτίο Σουηδίας, Μάρτιος 2018
1. Ελληνο-σουηδικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις
- Κλάδος Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών
- Νέο ρεκόρ ελληνικών εξαγωγών προς τη Σουηδία κατά το 2017
2. Σουηδική Οικονομία
3. Επιχειρηματικές Ειδήσεις

•

Παρουσίαση Σουηδικής Ομοσπονδίας Εμπόρων Τροφίμων για τα δεδομένα/τάσεις του κλάδου
λιανεμπορίου τροφίμων

•

Έρευνα Αγοράς, Η Σουηδική Αγορά Κρασιού & Μπίρας, Οι Ελληνικές Εξαγωγές, Προοπτικές
1. Γενικές Πληροφορίες
2. Εξωτερικό Εμπόριο Σουηδίας
3. Αγορά Τροφίμων/ Ποτών
4. Εισαγωγείς
- Σαουδική Αγορά Κρασιού, Γενικά Στοιχεία
- Μονοπωλιακό δίκτυο διανομής/Systembolaget
- Πωλήσεις Systembolaget
5. Σήμανση
6. Καταναλωτικές συνήθειες, Συσκευασία
- Εμφιαλωμένο και συσκευασμένο κρασί
- Μπίρα
7. Διαδικασία προμήθειας οίνων και λοιπών αλκοολούχων ποτών
- Τιμοληψία
8. Εισαγωγές Σουηδίας – Ελληνικές Εξαγωγές
- Κρασί
- Μπίρα
9.Συμπεράσματα - Προτάσεις

•

Επίσκεψη στη Σουηδική Υπηρεσία (Μονοπώλιο) Αλκοολούχων Ποτών ‘’Systembolaget’’.
1. Το δίκτυο διανομής κρασιού στη Σουηδία, ορίζεται ως μονοπωλιακό
2. Εισαγωγείς

•

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Σουηδία, στοιχεία
Eurostat.

ΤΑΪΛΑΝΔΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:290]
•

Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, 1-15 Μαρτίου 2018
- Αντισταθμιστικά μέτρα (“αντι-ντάμπινκ” για τις εισαγωγές χάλυβα και
προϊόντων αυτού, στην Ταϊλάνδη)

•

Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, 15-28 Φεβρουαρίου 2018
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ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:291]
•

Ενημερωτικό Δελτίο, Α’ Δεκαπενθήμερο 2018

•

Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας στην Τουρκία
1. Εισαγωγή-Γενικά
2. Εισαγωγή-Ιστορική Αναδρομή
3. Παραγωγή
4. Ανταγωνιστικότητα
5. Προβλήματα
6. SWOT Ανάλυση
7. Στατιστικά Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου
8. Απομίμηση
9. Παραρτήματα – Παράρτημα Ι – Εμπορικές Εκθέσεις Απριλίου-Δεκεμβρίου 2018
10. Παραρτήματα – Παράρτημα ΙΙ – Επιμελητήρια & Ενώσεις
11. Παραρτήματα – Παράρτημα ΙΙΙ – Χρήσιμοι Σύνδεσμοι & Πηγές
12. Στοιχεία Γραφείου Ο.Ε.Υ.

Για

περισσότερες

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόμενες

επιχειρήσεις

μπορούν

να

απευθύνονται

στο

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

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:292]

1.

Συμβουλές για Εξαγωγείς Τροφίμων και Ποτών
Εάν εργάζεστε στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών και σκέφτεστε την εξαγωγή σε
μια άλλη χώρα, το δίκτυο Enterprise Europe Network είναι μια σημαντική πηγή
ανεύρεσης συνεργατών, αντιπροσώπων, διανομέων και προμηθευτών. Η εύρεση
κάποιου που ενδιαφέρεται να εισάγει ένα προϊόν όπως το δικό σας είναι μόνο το
πρώτο βήμα. Η διαδικασία αποστολής δειγμάτων των προϊόντων σας παρέχει μια
πρώτη εντύπωση, ζωτικής σημασίας, για τον πιθανό συνέταιρο σας και υπάρχουν
διάφορα συχνά λάθη που μπορούν εύκολα να αποφευχθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο
Benzie, ο οποίος είναι

‘Top tips for food exporters’ του Tim

Σύμβουλος για θέματα Επιχειρηματικών Συνεργασιών,

στον Φορέα

Greenwich

Research and Enterprise στο Λονδίνο Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος Φορέας είναι μέλος του Δικτύου Enterprise
Europe Network.
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2.

Νέα μελέτη από την οικονομολόγο M. Mazzucato για τo μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας στην
ΕΕ

3.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας χρηματοδοτεί νέα ερευνητικά έργα

4.

700 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης από το ΙΚΥ

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:293]

ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
1. «Τέταρτη τροποποίηση του προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με αύξηση
της Δημόσιας Δαπάνης της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” κατά
86.535.722€ με εμπροσθοβαρή ενεργοποίηση των πόρων της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης και
σύμφωνα με την περιφερειακή κατανομή που προτάθηκε»

2. «Παράταση υποβολής αιτήσεων στον 2ο κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Γενική
Επιχειρηματικότητα», έως 16 Απριλίου 2018.»

3. «Δημοσίευση διεθνών και διακρατικών προκηρύξεων του 2018 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας
και Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία
στην περιοχή της Μεσογείου» (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area –
PRIMA).»

4. «Εγκατάσταση νέων γεωργών (2η Πρόσκληση) στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων,
Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος»
Το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (υπομέτρο 6.1) αφορά στην παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών
ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη
γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι να διαθέτουν
επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και
να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 15/3/2018 - 16/4/2018
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3780
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Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω

5. «Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ»
Το Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ αφορά σε κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό
έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες (ωφελούμενοι) πληρούν
συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα περιλαμβάνει 7 κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι
ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος. Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό ή οικογενειακό «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του
τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλεγγύης» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 19/3/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού, 8:00 π.μ.
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3767
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω

6. «Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
Έργα που αφορούν σε αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό και εγκαταστάσεις ασφάλειας των λιμενικών
εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας. Ενδεικτικά αφορά σε έργα ενίσχυσης ασφάλειας λιμένων, επέκτασης
λιμενικών έργων (κυματοθραύστες, μόλοι κ.α.), ενίσχυσης δυναμικότητας και χωρητικότητας λιμένων,
βελτίωσης επίγειων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών, χώρων στάθμευσης, δημιουργίας/ επέκτασης
δικτύων εξυπηρέτησης σκαφών, έργα πυρασφάλειας, ηλεκτροφωτισμού και σημάνσεων, περιβαλλοντικής
αναβάθμισης, εξοπλισμού και συστημάτων λειτουργίας κ.α., σύμφωνα με τις ανάγκες και σχεδιασμό του
εκάστοτε λιμένα.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 12/3/2018 - 29/6/2018
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3752
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω

7. «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας»
Παροχή

οικονομικής

στήριξης

σε νέες

ομάδες

και

οργανώσεις

παραγωγών

φυτικής και

ζωικής

παραγωγής (δυνητικοί δικαιούχοι), οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και
Μεσαίων Επιχειρήσεων και μέχρι και την υποβολή της αίτησης στήριξης έχουν αναγνωριστεί επίσημα. Σκοπός

een.ec.europa.eu

του προγράμματος είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις που θα τους βοηθήσουν να
αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να
διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 8/1/2018 - 7/5/2018
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3753
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω

8. «Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Επιχειρούμε Έξω» - Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων
Βασικός στόχος της Δράσης είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων
που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που
διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Δικαιούχοι της Δράσης:
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
της αίτησης χρηματοδότησης:
•

έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας

•

διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα
που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις

•

παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά

•

αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου
εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Περίοδος υποβολής: Oρίζεται νέα ημερομηνία έναρξης υποβολών η 18.01.2018. Η πρόσκληση θα
παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το
αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&cs=
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω

9. «Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών
σχεδίων στη δράσηΕνίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων»
Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της
δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων..

een.ec.europa.eu

Δικαιούχοι της Δράσης:
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και
ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
•

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της
προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της
επιχορήγησης.

•

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι
την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55
ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, το ΑΦΜ της
επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα και να διαθέτουν άδεια δόμησης για
το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Περίοδος υποβολής: μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00
Ιστοσελίδα
δημοσίευσης:http://www.aedep.gr/index.php/item/385-deyteri-2i-tropopoiisi-tis-prosklisisypovolis-aitiseon-xrimatodotisis-epixeirimatikon-sxedion-paratasi-tis-kataliktikis-imerominias-ypovolon-mexritin-triti-15-maiou-2018-kai-ora-17-00
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω

10. «Αναβάθμιση οδικών τμημάτων που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας»
Βασικός στόχος της Δράσης είναι η συμπλήρωση, η βελτίωση και η αναβάθμιση τμημάτων του βασικού και
αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ που ανήκουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως ενίσχυση του αξιόπιστου και
σύγχρονου δικτύου του εθνικού οδικού συστήματος μεταφορών. Έργα που αφορούν στη βελτίωση των
τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, διαπλατύνσεις, κατασκευή παράπλευρων οδών,
κατασκευή ισόπεδων – ανισόπεδων κόμβων, έργα ασφάλειας και ηλεκτροφωτισμού κ.α.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 25/01/2018 έως 29/06/2018.
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3721

11. «Δράσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Λαρισαίων»
Δράσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων
με τίτλο «Η πόλη στο προσκήνιο».
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 02/01/2018 έως 30/06/2018.
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3694
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12. «Δράσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλου»
Δράσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με
τίτλο «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Βόλου για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)».
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 02/01/2018 έως 30/06/2018.
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3698

13. «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών»
Αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του παραλιακού μετώπου της χώρας με στόχο τη συμβολή στην
ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτώνατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 15/01/2018 – 31/12/2020
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3643
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω

14. «Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων άνεργων νέων 18-29 ετών»
Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ανέργων νέων, μέσω της υποστήριξης τους
στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 06/11/2017 – 30/06/2018
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3614
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω

15. «Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (e-Gov Now)»
Με τη δράση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (e-Gov Now)», πρόκειται να παραχθεί ένα πακέτο
ηλεκτρονικών υπηρεσιών με σκοπό την διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της
Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
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Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 23/5/2017 - 30/10/2022
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3413
Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
•

2018/C 103/07 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών
για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας από
τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020 [Εκτελεστική απόφαση της
Επιτροπής C(2018) 1615]

•

2018/C 106/08 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/10/2018 στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+ — Κεντρική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής — Κοινωνική ένταξη και
κοινές αξίες: η συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

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

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:294]
1.

B2B συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες στο 5ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ τροφίμων στη Λαμία
(24. - 25.05.2018)
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το οποίο στηρίζει ενεργά τις
ελληνογερμανικές εμπορικές σχέσεις και προωθεί τις πρωτοβουλίες και δράσεις των εταιριών-μελών
του, διοργανώνει, σε συνεργασία με την εταιρία-μέλος BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, ένα διήμερο προώθησης των ελληνικών παραδοσιακών προïόντων.
Η πρωτοβουλία αυτή πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μορφή ενός συνεδρίου και Β2Β συναντήσεων
γερμανικών εταιριών με Έλληνες παραγωγούς
Λαμιέων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.
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στις 24. – 25.05.2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο

2.

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για επιχειρήσεις σε εκδήλωση του EquiFund
Με μία ανοικτή εκδήλωση στις 16 Απριλίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα, το Ταμείο
Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) προσκαλεί υφιστάμενους ή/και φιλόδοξους επιχειρηματίες
να συναντηθούν και να συζητήσουν με πιθανούς επενδυτές.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

3.

Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2018
Για περισσότερα από 40 χρόνια η Διεθνής Έκθεση Ποσειδώνια είναι η μεγαλύτερη έκθεση στον τομέα
των ναυτιλιακών. Το 2016 συμμετείχαν στην έκθεση περισσότεροι από 1.843 εκθέτες, οι οποίοι
προσέλκυσαν περισσότερους από 19.420 αγοραστές από 93 χώρες. H δεύτερη εκδήλωση
Επιχειρηματικών Συναντήσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2016 συγκέντρωσε
120 συμμετέχοντες από 16 χώρες και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 350 συναντήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

4.

Webinar: Οι

Γεωγραφικές Ενδείξεις

ως τρόπος προστασίας των Ευρωπαϊκών Τροφίμων,

Ποτών και Ειδών Χειροτεχνίας που εξάγονται στο Βιετνάμ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ιδρύσει Γραφεία Υποστήριξης (Help Desk) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις αγορές της Κίνας και χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας
(Ινδονησία-Ταϊλάνδη-Σινγκαπούρη-Μαλαισία-Λάος-Βιετνάμ-Καμοπότζη-Μιανμάρ-Μπρουνέι).
Τα γραφεία αυτά αποτελούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ και έχουν ως στόχο να
ενημερώσουν-υποστηρίξουν-συμβουλεύσουν τις ΜΜΕ της ΕΕ σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας,
εφόσον επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις χώρες αυτές .Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα γραφεία
Help Desk στις επιχειρήσεις είναι όλες δωρεάν και μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν
παρακολούθηση Webinars
Στις 12 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί Webinar με θέμα τις Γεωγραφικές Ενδείξεις ως τρόπος
προστασίας των Ευρωπαϊκών Τροφίμων, Ποτών και Ειδών Χειροτεχνίας που εξάγονται στο Βιετνάμ
«Geographical Indications as a Tool for the Protection of EU Food, Beverages and Handicraft
Products in Vietnam».
Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο πρέπει να εγγραφείτε ΕΔΩ.
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5.

Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) στο πλαίσιο της έκθεσης «EuroSphere - the
European Art of Living Exhibition», 18-20 Μαΐου 2018, Ho Chi Minh, Βιετνάμ, σε διάφορους
κλάδους (τρόφιμα, ποτά, έπιπλα, εσωτερική διακόσμηση, μόδα, κοσμήματα, καλλυντικά,
τουρισμός). Δήλωση συμμετοχής έως 13 Απριλίου 2018.

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

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:295]
•

2018/C 81/01 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Το
δυναμικό των μικρών οικογενειακών και των παραδοσιακών επιχειρήσεων για την προώθηση της
ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης στις περιφέρειες» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)

•

2018/C 81/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Κλιματική δικαιοσύνη» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)

•

2018/C 81/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η
μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον — μια στρατηγική ενόψει του 2050»
(γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)

•

2018/C 81/10 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Χρήση της γης για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες» (διερευνητική
γνωμοδότηση κατόπιν αίτησης της Εσθονικής Προεδρίας)

•

2018/C 81/15 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Έκθεση επί της πολιτικής
ανταγωνισμού 2016»[COM(2017) 285 final]

•

2018/C 81/30 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη” (2014
έως 2020)»[COM(2017) 385 final — 2017/0163 (COD)]

een.ec.europa.eu

•

2018/C 81/31 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ το 2017» (πρόσθετη γνωμοδότηση)

•

2018/C 86/01 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την έκθεση
της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (2015/2317(INI))

•

2018/C 86/15 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο
εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου
γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (D044927/02 — 2016/2683(RSP))

•

2018/C 91/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη συνέχεια
στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») (2015/2281(INI))

•

2018/C 95/14 Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

•

2018/C 96/13 Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

•

2018/C 97A/01 Προκήρυξη γενικών διαγωνισμών — Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της Δημόσιας
Υγείας (AD 6): EPSO/AD/340/18 — Υγεία και ασφάλεια τροφίμων — έλεγχος, επιθεώρηση και
αξιολόγηση — EPSO/AD/341/18 — Ασφάλεια τροφίμων — πολιτική και νομοθεσία

•

2018/C 101/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια
μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (2015/2105(INI))

•

2018/C 106/07 Ειδική έκθεση αριθ. 9/2018 — «Συμπράξεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα στην ΕΕ:
πολλαπλές αδυναμίες και περιορισμένα οφέλη»

•

2018/C 111A/01 Προκήρυξη θέσης διευθυντή/διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (Cedefop/2018/01/AD)

•

2018/C 113A/01 Εφεδρικός πίνακας — Γενικός διαγωνισμός EPSO/AD/333/16 — Γλωσσομαθείς
νομικοί (AD 7) ελληνικής γλώσσας (EL)

een.ec.europa.eu

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:296]
•

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L60I της 28ης
Φεβρουαρίου 2018, για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων
μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης
των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/327 της Επιτροπής, L63 της 5ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την
έγκριση του παρασκευάσματος ενδο-1,4- β-ξυλανάσης (EC 3.2.1.8) που παράγεται από Trichoderma
citrinoviride Bisset (IMI SD135) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κυπρίνους (κάτοχος της άδειας:
Huvepharma NV) ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/328 της Επιτροπής, L63 της 5ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την
έγκριση παρασκευάσματος Bacillus subtilis DSM 29784 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τα
κοτόπουλα προς πάχυνση και τα κοτόπουλα που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή (κάτοχος της άδειας:
ADISSEO France SAS) ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/338 της Επιτροπής, L65 της 7ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τη
χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος 6-φυτάσης, που παράγεται από Aspergillus niger
(DSM 25770), ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα εκτρεφόμενα
για ωοπαραγωγή, χοίρους προς πάχυνση, χοιρομητέρες, μικρά χοιροειδή προς πάχυνση ή
αναπαραγωγή, γαλοπούλες προς πάχυνση, γαλοπούλες που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, όλα τα
άλλα είδη πτηνών (εκτός από τα πτηνά που βρίσκονται σε περίοδο ωοτοκίας) καθώς και τα
απογαλακτισμένα χοιρίδια (κάτοχος της άδειας: BASF SE) ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/346 της Επιτροπής, L67 της 5ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τη
χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 ως
πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/347 της Επιτροπής, L67 της 5ης Μαρτίου 2018, για την έγκριση
του παρασκευάσματος Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για
χοιρίδια και χοιρομητέρες και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1847/2003 και (ΕΚ)
αριθ. 2036/2005 (κάτοχος της άδειας Danstar Ferment AG εκπροσωπούμενη από τη Lallemand SAS) (
1)

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/353 της Επιτροπής, L68 της 9ης Μαρτίου 2018, για τη διόρθωση
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1145 της Επιτροπής σχετικά με την απόσυρση από την αγορά

een.ec.europa.eu

ορισμένων προσθέτων υλών ζωοτροφών που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου
70/524/ΕΟΚ και 82/471/ΕΟΚ και για την κατάργηση των παρωχημένων διατάξεων για την έγκριση
αυτών των προσθέτων υλών ζωοτροφών ( 1 )
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/456 της Επιτροπής, L77 της 19ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τα
διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος νέων τροφίμων σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα
νέα τρόφιμα ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/462 της Επιτροπής, L78 της 20ής Μαρτίου 2018, για την έγκριση
της επέκτασης της χρήσης της L-εργοθειονεΐνης 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) 2018/469 της Επιτροπής, L79 της 21ης Μαρτίου 2018, για την έγκριση
της διάθεσης στην αγορά εκχυλίσματος τριών ριζών βοτάνων (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis
umbrosa Turcz. και Angelica gigas Nakai) 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) 2018/470 της Επιτροπής, L79 της 21ης Μαρτίου 2018, για λεπτομερείς
κανόνες σχετικά με το ανώτατο όριο καταλοίπων που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο
τροφίμων που παράγονται από ζώα τα οποία έχουν λάβει θεραπευτική αγωγή στην ΕΕ σύμφωνα με το
άρθρο 11 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ ( 1 )

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:297]

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/170 της Επιτροπής, L31 της 2ας Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη
θέσπιση ενιαίων, λεπτομερών προδιαγραφών για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων με σκοπό
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας του δικτύου EURES ( 1 )

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/457 του Συμβουλίου, L77 της 13ης Μαρτίου 2018, με την οποία
επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Λετονίας να εισαγάγει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 193
της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/499 της Επιτροπής, L82 της 20ής Μαρτίου 2018, για τη σύσταση της
Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής «Ευρωπαϊκή Υποδομή Ανοικτών Πλατφορμών

een.ec.europa.eu

Ελέγχου για τη Χημική Βιολογία» (ΚΕΕΥ EU-OPENSCREEN) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό
C(2018) 1482] ( 1 )

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:298]

•

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/303, L61 της 27ης Φεβρουαρίου
2018, για τη μη έγκριση της δραστικής ουσίας «εκχύλισμα Reynoutria sachalinensis», σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ( ΕΕ L 59 της 1.3.2018 )

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:299]

•

Οδηγία (EE) 2018/350 της Επιτροπής, L67 της 8ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας
2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση του
περιβαλλοντικού κινδύνου από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς

•

Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L76 της 14ης Μαρτίου
2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών
μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της
απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 ( 1 )

•

Οδηγία (ΕΕ) 2018/411 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L76 της 14ης Μαρτίου
2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των
μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών ( 1 )

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:300]

•

COM/2018/0138 Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η έναρξη
διαπραγματεύσεων σχετικά με ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για το Περιβάλλον

•

COM/2017/0698 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας
και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2019-2020) με το οποίο
συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία»

een.ec.europa.eu

•

COM/2015/0468 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Σχέδιο Δράσης για την Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών

•

COM/2017/0796 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα στην
αγορά άλλου κράτους μέλους

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:301]

Λεπτομέρειες

Χώρα

Ημερομηνία
δημοσίευσης

Προθεσμία

1

142070-2018

Βουλγαρία-Σόφια: Ελαστικά
ελαφράς και βαρέας χρήσεως

BG

31/03/2018

03/05/2018

2

136816-2018

Βουλγαρία-Samokov: Μέρη
γεωργικών μηχανημάτων

BG

29/03/2018

03/05/2018

3

139494-2018

Κύπρος-Λευκωσία: Διάφορα
προϊόντα διατροφής και ξηρά
τροφή

CY

30/03/2018

09/05/2018

4

141160-2018

Ελλάδα-Λαμία: Έτοιμο σκυρόδεμα

GR

30/03/2018

02/05/2018

5

139587-2018

Ελλάδα-Αθήνα: Φρούτα, λαχανικά
και συναφή προϊόντα

GR

30/03/2018

20/04/2018

8

139570-2018

Ελλάδα-Αθήνα: Γάλα

GR

30/03/2018

20/04/2018

9

138497-2018

Ελλάδα-Ρόδος: Ρύζι

GR

29/03/2018

03/05/2018

10

129355-2018

Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος

GR

23/03/2018

08/05/2018

11

127867-2018

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη:
Προκατασκευασμένα κτίρια

GR

23/03/2018

27/04/2018

12

125652-2018

Ελλάδα-Αθήνα: Φασόλια

GR

22/03/2018

30/04/2018

13

125645-2018

Ελλάδα-Αθήνα: Φακές

GR

22/03/2018

30/04/2018

een.ec.europa.eu

14

145742-2018

Ρουμανία-Timişoara: Κρέας

RO

04/04/2018

14/05/2018

15

145728-2018

Ρουμανία-Timişoara: Αζωτούχα
λιπάσματα

RO

04/04/2018

04/05/2018

16

143828-2018

Ρουμανία-Braşov: Καλώδια

RO

31/03/2018

02/05/2018

17

143683-2018

Ρουμανία-Βουκουρέστι: Ψηφιακοί
πίνακες διακοπτών

RO

31/03/2018

15/05/2018

18

143671-2018

Ρουμανία-Alba Iulia:
Παστεριωμένο γάλα

RO

31/03/2018

04/05/2018

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

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:302]
1.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRSE20180226001) – Σουηδική εταιρεία εμπορεύεται και πωλεί προϊόντα υγιεινής
διατροφής στους καταναλωτές. Η εταιρεία επιδιώκει να συνάψει μια συμφωνία συνεργασίας με
εταιρεία που παράγει αποξηραμένα φρούτα και εγχυλίσματα βοτάνων, παρόμοια με εκείνα του
τσαγιού.

2.

ΜΕΤΑΛΛΑ (BRRO20180227001) – Ρουμανική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή
προϊόντων από μεταλλικά σύρματα για την οικοδομική βιομηχανία, αναζητά επιχειρηματικούς
εταίρους ικανούς να προμηθεύσουν τις απαιτούμενες πρώτες ύλες. Η συνεργασία θα βασίζεται σε
συμφωνίες κατασκευής.

3.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

(BRPL20180328001)

–

Πολωνική

εταιρεία

που

δραστηριοποιείται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων
αναζητά ξένους παραγωγούς και διανομείς όλων των ειδών ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων
που επιθυμούν να αυξήσουν τις πωλήσεις των προϊόντων τους στην πολωνική αγορά με βάση
συμφωνία παροχής υπηρεσιών διανομής.
4.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (BRES20180221001) – Ισπανική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται
στον τομέα της παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών, αναζητά κατασκευαστή εργαλείων στην Ευρώπη.
Ο εργαζόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει εργαλεία βαφής χρησιμοποιώντας το εμπορικό
του σήμα. Η εταιρεία αναζητά ένα ευρύ φάσμα εργαλείων: βούρτσες, ρολά βαφής, μίνι κύλινδροι,
εργαλεία για διακοσμητικά εφέ, συμπληρώματα εφαρμογής, προστασία περιοχής, προετοιμασία
επιφανειών και άλλα.

een.ec.europa.eu

5.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRSE20180223001) - Σουηδική εταιρεία υγιεινής διατροφής επιθυμεί να συνάψει
συμφωνία παραγωγής με έναν παρασκευαστή που μπορεί να παράγει chips και από φασόλια που
διατίθενται σε τρεις διαφορετικές γεύσεις. Τα chips έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και
φυτικές ίνες, γλουτένη, λακτόζη και αραβόσιτο. Η σουηδική εταιρεία θα προμηθεύει τις συνταγές,
αλλά θα επιθυμούσε ο παρασκευαστής να έχει πρόσβαση σε προμηθευτές των διαφόρων αυτών
συστατικών.

6.

Αργίλιο και τεχνουργήματα από Αργίλιο
Εταιρία: PROTELLI PIERO
Ζήτηση:
• 50 τόνων ετησίως φύλλων αλουμινίου με χρωματισμένων, διαστάσεων 1500x4000 xsp 1,2
κράμα 3105 ή παρόμοιο
• 20 τόνων φύλλων αλουμινίου πάχους 15/10 ή 20/10
Διεύθυνση: Loc Valzemola 65
Πόλη/Τ.Κ: Roccavignale (Savona) /
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Τηλέφωνο: 0039019565966
e-mail: info@protelli.it
Ημερομηνία: 16/03/2018

7.

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη
Εταιρία: ΚΙΚΗ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
Η κυπριακή εταιρεία ΚΙΚΗ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ενδιαφέρεται να εισάγει από την Ελλάδα τα εξής
προϊόντα:
- ψευδοκοσμήματα (faux bijoux)
- αξεσουάρ ένδυσης
- αξεσουάρ θαλάσσης
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν μέσω e-mail, στο
chr.christodoulou@cytanet.com.cy ή και τηλεφωνικά, στο τηλ. 00357 99424436.

8.

Αναζήτηση πτηνοτροφικών μονάδων στην Ελλάδα που εξειδικεύονται στην παραγωγή αυγών
για επώαση
Εταιρία: PTICHIY DVOR
Τηλ.: +7 962 445 6124 Mr Alexey Pipilenko (μιλάει αγγλικά)
Χώρα ενδιαφέροντος: ΡΩΣΙΑ
Πόλη: STAVROUPOLSKI KRAI / 356800

een.ec.europa.eu

Διεύθυνση: ULITSA BONTIKOV 7
Website: www.ptichiy-dvor.ru
E-mail: eggs1273@mail.ru
Ημερομηνία: 13/03/2018
9. Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Εταιρία: KIM FOODS International GmbH
Ζήτηση Ελλήνων παραγωγών προϊόντων τύπου «πίτας», διαφόρων μεγεθών, για σουβλάκι.
Υποχρεωτικά πιστοποίηση Halal/Kosher
Διεύθυνση: In der Dornhecke 37
Πόλη/Τ.Κ: Bad Honnef / 53604
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τηλέφωνο: 0049222480104
Website: http://kim-foods.com
e-mail: ksc@kim-foods.com
Ημερομηνία: 05/03/2018

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

een.ec.europa.eu

