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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:454]  

 Το Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε», Μάρτιος 2017  

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:455]  

 Οικονομικές & Επιχειρηματικές ειδήσεις, Τεύχος 3, Μάρτιος 2017 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:456]  

 Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2017 

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:457]  

 Κλαδική Μελέτη Δομικών Υλικών στην Αυστραλιανή Αγορά 

1. Πολυκαταστήματα Δομικών Υλικών στην Αυστραλία 

2. Χονδρεμπορικές Επιχειρήσεις Δομικών Υλικών 

3. Ηλεκτρονικές Αγορές Προμήθειας Διάφορων Δομικών Υλικών 

 

 Κλαδική Μελέτη Κόστους Διατροφής, Διατροφικών Συνηθειών, Πιστοποίησης Βιολογικών 

Προϊόντων στην Αυστραλιανή Αγορά 

 Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Αυστραλιανή Αγορά 

 Κλαδική Μελέτη Διατροφικών Συμπληρωμάτων/Υπερτροφών στην Αυστραλιανή Αγορά  

 Κλαδική Μελέτη Εμπορευματοποίηση της Γαστρονομίας, Μάρκετινγκ Εισόδου Ελληνικών Προϊόντων 

Υψηλής Ποιότητας και Αισθητικής, στην Αυστραλία. 

 

ΒΕΛΓΙΟ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:458]  

 Δελτίο Οικονομικών & Επιχειρηματικών εξελίξεων, Μάρτιος 2017 

 

ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:459]  

 Προφίλ Βοσνίας & Ερζεγοβίνης 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:460]  

 Ενημερωτικό Δελτίο 4/2017 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:461]  

 Ενημερωτικό Δελτίο Α΄ Τριμήνου 2017 

1. Οικονομία & Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γερμανίας 

http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2017/04/gnouspr3_17.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/32017%202%20eg.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/BULLETIN_MARCH_2017%20al.pdf
http://www.agora.mfa.gr/images/OEY_Sydney_MarketResearch_INDUSTRY.Construction.BuildingMaterials.pdf
http://www.agora.mfa.gr/images/OEY_Sydney_MarketResearch_FB.a.Food-Organic_Patterns.pdf
http://www.agora.mfa.gr/images/OEY_Sydney_MarketResearch_FB.a.Food-Organic_Patterns.pdf
http://www.agora.mfa.gr/images/OEY_Sydney_MarketResearch_FB.DeliCuts.pdf
http://www.agora.mfa.gr/images/OEY_Sydney_MarketResearch_INDUSTRY.Pharma.FoodSupplements.SuperFoods.pdf
http://www.agora.mfa.gr/images/OEY_Sydney_MarketResearch_FB.a.GastronomyMarketing.pdf
http://www.agora.mfa.gr/images/OEY_Sydney_MarketResearch_FB.a.GastronomyMarketing.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%20%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%202017%CF%84%20be.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/PROFILE-OF-Bosnia-and-Herzegovina_2017%20ba.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/GR%20OEY%20SOFIA%20-%20APRIL%20NEWSLETTER%20bg.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter-Berlin_2017A%202%20de.pdf
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- ΑΕΠ-Ανάπτυξη-Απασχόληση-Δημόσια Οικονομία 

- Οικονομικές Προβλέψεις 2017 

- Επιχειρηματικό Κλίμα 

2. Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας 

- Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Γερμανίας 2015/2016 

3. Διεθνείς Επιχειρηματικές Εκδηλώσεις 

- Συνέδρια 

- Διεθνείς Εκθέσεις 

4. Επιχειρηματικές Ειδήσεις/Πληροφορίες 

 Οι επιπτώσεις του BREXIT στις γερμανικές επιχειρήσεις – Έρευνα της Ένωσης Γερμανικών 

Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιμελητηρίων (DIHK) 

 Στατιστικά στοιχεία για κατανάλωση/πωλήσεις «μαλακών τυριών» στη Γερμανία 

 Κατανάλωση και εγχώρια παραγωγή γιαουρτιού στη Γερμανία 

 Εξέλιξη εμπορικών συναλλαγών Ελλάδος – Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 

2016) 

 Κόστος ζωής και μέσος μηνιαίος μισθός στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας 

 Εκδήλωση με σκοπό την προβολή των ελληνικών βιολογικών/ποιοτικών τροφίμων 

 

ΗΠΑ [ΠΡΩΤ.:462] 

 Ανάλυση Διμερούς Εμπορίου Ελλάδος – ΗΠΑ 2016 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΠΡΩΤ.:463] 

 Εγχειρίδιο για την αγορά τροφίμων και ποτών στον Καναδά 

 

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ [ΠΡΩΤ.:464] 

 Ετήσια Έκθεση Οικονομικού έτους 2015/16 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΠΡΩΤ.:465] 

 Ο τομέας του οίνου στην Ολλανδία 

 Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών Ελλάδας – Ολλανδίας κατά το 2016 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ [ΠΡΩΤ.:466] 

 Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία, Τεύχος 3, Μάρτιος 2017 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΠΡΩΤ.:467] 

 Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας, Αρ. 6 (16.03.2017-31.03.2017) 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΠΡΩΤ.:468] 

http://www.agora.mfa.gr/infofiles/2715-1-2017_EpiptoseisTouBREXITStisGermanikesEpixeiriseis%20de.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/1090-171-2017%20%CE%A3%CE%95%CE%92-%CE%93%CE%91%CE%A0%20de.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/1090-117-2017-Joghurt%20Markt%20de.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82_%E2%80%93_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A1%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82__%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82_2016%20de.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82_%E2%80%93_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A1%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82__%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82_2016%20de.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%AF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%A1%CE%92%20de.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_Premium_und_Bio_Lebensmittel_aus_Griechenland__Warum_es_sich_lohnt__Haus_der_Universit%C3%A4t__3132017_D%C3%BCsseldorf-1%20de.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CE%97%CE%A0%CE%91_2016%202%20us.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/FINAL%20-%20Market%20Entry%20Handbook%20Canada%20ca.pdf
http://www.agora.mfa.gr/images/1._OEY_Sydney_EtisiaEkthesi.NZ_2015-16.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2017/04/holland_wine.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/58676
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2017/04/Ouggaria_march_17.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_6_2017%20pl.pdf
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 Η αγορά μπύρας στη Ρουμανία 

 Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2017 

1. Διμερές Εμπόριο Ελλάδας - Ρουμανίας 

- Διμερές Εμπόριο έτους 2016 

- Εμπόριο Ρουμανίας 

- Ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία 

 

ΡΩΣΙΑ [ΠΡΩΤ.:469] 

 Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2017 

1. Αισιοδοξία των ξένων επιχειρήσεων για το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Ρωσία 

2. Συμφωνία για επένδυση 100 εκ. δολ. ΗΠΑ στη γαλακτοκομική βιομηχανία της Ρωσίας 

από το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων και την ισραηλινή εταιρείας LR Group 

 Στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Ρωσία το 2016 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΠΡΩΤ.:470] 

 Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2017 

 Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Σλοβενίας κατά το έτος 2016 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΠΡΩΤ.:471] 

 Διαδικασία εισαγωγής τυποποιημένων τροφίμων στην Τουρκία 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

sbtke@otenet.gr   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:472] 

 

1. Πρόταση της Επιτροπής για διατήρηση προσωρινών ελέγχων στο χώρο Σένγκεν για τρεις ακόμη μήνες  

 

2. Νέο σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης για την καλύτερη παρακολούθηση των εισαγωγών 

βιολογικών προϊόντων, το οποίο θα αναδείξει την Ε.Ε. σε παγκόσμιο ηγέτη όσον αφορά την 

ιχνηλασιμότητα και τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για το εμπόριο των προϊόντων αυτών.  

 

3. Ενημερωτικό Δελτίο (Factsheet) για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ε.Ε. και Κίνας, με ιδιαίτερη 

έμφαση στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της ευημερίας, και της ειρήνης.  

 

4. Τέλος των τελών περιαγωγής (roaming charges) για τους ταξιδιώτες της Ε.Ε. σε ισχύ από τις 15 

Ιουνίου 2017.  

http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/58727
http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/58727
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/3%20%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%202017%20ru.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/20170406_Russian%20tourists%20abroad%202016%20ru.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85%202017%20si.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-%20%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%202016%20si.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2017/04/trofima_turkey.pdf
mailto:sbtke@otenet.gr
https://ec.europa.eu/greece/news/20170503_protash_epitrophs_diathrhsh_elegxwn_Schengen_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-963_el.htm
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_china_factsheet.pdf
file:///C:/Users/monika.FING/Downloads/General_factsheet_end_of_roaming_charges_in_the_EU.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΚΕ-

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

svaina@sbtke.gr 

 

 

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:473] 

 

 

1. «Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην 

απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων για πέντε (05) έτη, με δυνατότητα παράτασης μια ή και περισσότερες 

φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α΄ 

267) ως ισχύει καθώς και του άρθρου 38 του ν.4314/2014. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ανεξαρτήτων αρχών, κρατικών 

Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την 

πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου και αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως 

καταγράφονται στο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (www.statistics.gr), για τους οποίους έχουν 

παρέλθει δύο έτη από το διορισμό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4440/2016 που 

τροποποιεί το άρθρο 68 του ν.3528/2007 και ειδικότερα της παραγράφου 8 (όπου ισχύει). 

Περίοδος υποβολής: έως 16/06/2017 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=27&cs= 

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω. 

 

 

 

2. «Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ» 

 

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. 

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από 

μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς 

οργανισμούς. 

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα 

πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από 

τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις: 

mailto:svaina@sbtke.gr
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=27&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=27&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=21&cs=
www.statistics.gr
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=27&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=26&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=26&cs=
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I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως 

ερευνητικοί οργανισμοί» και β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις». 

Περίοδος υποβολής: 23/3/2017 - 17/5/2017 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=26&cs= 

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω. 

 

 

 

3. 1
η
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2014 –2020» 

 

 

Στόχος της δράσης , μεταξύ άλλων, είναι: 

α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον 

καταναλωτή, β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών 

φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, γ) η διατήρηση και 

δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας. 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι στο  πλαίσιο της  δράσης  4.2.1 πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες  επιχειρήσεις  κατά  

την  έννοια  της  σύστασης  2003/361/ΕΚ  της  Επιτροπής,  καθώς  και  μεγάλες  επιχειρήσεις.  Είναι  επιλέξιμη  

κάθε μορφή  επιχείρησης  που  έχει  υποχρέωση  τήρησης  βιβλίων  Β  ́  ή  Γ  ́  κατηγορίας, με  εξαίρεση τις 

επιχειρήσεις που  λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας  αστικού δικαίου και της 

κοινοπραξίας. 

Περίοδος υποβολής: Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο 

ΠΣΚΕ ξεκινά την 16
η
 Μαΐου 2017 και λήγει την 18

η
 Αυγούστου 2017και ώρα 15:00. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/metapoiisi/1hprosklisi4.2.1-

paa2014-2020.pdf 

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω. 

 

 

 

4. «Κέντρα Κοινότητας στη Στερεά Ελλάδα» 

 

Δημιουργία και λειτουργία Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη. Τα Κέντρα Κοινότητας 

έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και 

στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με 

όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασής των. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Εύβοιας, Νομός Φωκίδας 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=26&cs=
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/metapoiisi/1hprosklisi4.2.1-paa2014-2020.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/metapoiisi/1hprosklisi4.2.1-paa2014-2020.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=21&cs=
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Περίοδος υποβολής: 12/4/2017 - 14/7/2017 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3393 

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

 

5. «Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικιών» 

 

Παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή 

ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να 

χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα 

υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 19/3/2017 - 31/5/2017 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?start=20 

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

 

6. «Δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

 

Δράσεις ενημέρωσης κοινού για το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας ως προς τη σύνταξη Μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας και 

την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για την περίοδο 2016 – 2023. Επικαιροποίηση της μελέτης «Σχέδιο 

αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας». Ανάπτυξη και υποστήριξη συστήματος παρακολούθησης 

του Προγράμματος Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής που αφορούν στην Θεσσαλία. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 3/4/2017 - 31/12/2017 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3339  

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

 

7. «Αντικατάσταση υποβρύχιων καλωδίων Λιβάδι Ευβοίας – Άνδρος & Άνδρος - Τήνος» 

 

Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών για δύο διασυνδέσεις, 

που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες διασυνδέσεις Λιβάδι Εύβοιας - Άνδρος και Άνδρος - Τήνος. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3393
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=21&cs=
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?start=20
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=21&cs=
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3339
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=21&cs=
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Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 22/3/2017 - 30/06/2017 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3339  

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

 

 

8. «Αντικατάσταση υποβρύχιων καλωδίων Λιβάδι Ευβοίας – Άνδρος & Άνδρος - Τήνος» 

 

Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών για δύο διασυνδέσεις, 

που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες διασυνδέσεις Λιβάδι Εύβοιας - Άνδρος και Άνδρος - Τήνος. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 22/3/2017 - 30/06/2017 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3339  

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

ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία αναφέρεται παραπάνω 

 

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.:474] 

 

1. Επιχειρηματική Αποστολή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων «BIOTECH Cluster Japan» στο Yokohama, 

Ιαπωνία που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan 

Centre for Industrial Co-operation) στις 10–13 Οκτωβρίου 2017 στους ακόλουθους κλάδους: 

φαρμακευτικά προϊόντα και έρευνα, ιατρική περίθαλψη – διάγνωση, ιατρικές συσκευές και 

εξοπλισμός, βιο-πληροφορική και βιο-απεικόνιση, λειτουργικά τρόφιμα (functional food). Η 

συμμετοχή είναι δωρεάν. Επίσης, συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη 

δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ για να καλύψουν τα έξοδά τους. 

Προθεσμία για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην αποστολή: 31 Μαΐου 2017.  

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3339
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=21&cs=
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3339
mailto:svaina@sbtke.gr
http://www.eu-japan.eu/events/biotech-cluster-sme-mission
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2. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Αειφόρο Ενέργεια (European Sustainable Energy Week – EUSEW), 19-

25 Ιουνίου 2017, Βρυξέλλες, Βέλγιο.  

 

3. «Πρόγραμμα Διεθνών Εκθέσεων 2017 στις οποίες συμμετέχει το Enterprise Greece» 

 

4. «Εκθέσεις στη Σουηδία, έτος 2017» 

 

5. «Διεθνείς εμπορικές εκθέσεις στη Γεωργία» 

 

ETOΣ: 2017 ΕΤΟΣ : 2016 

Α/Α Όνομα Έκθεσης 
 

Κλάδος 

Ημ/νια 

Διεξαγωγής 

Δικτυακό

ς Τόπος 

 

Πόλη 
Αρ. Εκθετών 

Αρ. 

Ελλήνων 

Εκθετών 

Αρ. Επισκεπτών 

1.  
EXPO BATUMI  

 TRAVEL  

Τουρισμός  
19 Μαΐου 

2017  

http://expo

batumitrav

el.ge/en/ 

ΒΑΤΟΥΜΙ 

*  * 

2.  
CAUCASUS 

BUILD 

 

κατασκευαστι

κές υπηρεσίες, 

δομικά υλικά 

και 

τεχνολογίες 

για τον κλάδο. 

16-19 Μαΐου 

2017 

 

http://build

expo.ge/ 

 

ΤΙΦΛΙΔΑ 
106 από 12 

χώρες 
- 4.000 

3.  
WINEXPO 

Georgia 

Οίνος & 

οινοπνευματώ

δη  

9-11 Ιουνίου 

2017 

http://wine

xpo.ge/ 
ΤΙΦΛΙΔΑ 95 από 5 χώρες - 4.000 

4.  
AGROBATUMI Aγροτικός 

εξοπλισμός & 

τεχνολογίες 

για τον 

αγροτικό 

τομέα 

20-22 

Οκτωβρίου 

2017  

http://agex

batumi.ge/

en/index.ht

ml 

ΒΑΤΟΥΜΙ 

*  * 

 

 

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 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:475] 

 2017/C 123/06 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών 

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

τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020 [Απόφαση C(2017) 2109 της 

Επιτροπής] 

 

 

http://www.eusew.eu/
http://www.enterprisegreece.gov.gr/files/TRADE/expo_schedule_for_2017_WEB.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu?view=infofile&id=58207
http://expobatumitravel.ge/en/
http://expobatumitravel.ge/en/
http://expobatumitravel.ge/en/
http://buildexpo.ge/
http://buildexpo.ge/
http://winexpo.ge/
http://winexpo.ge/
http://agexbatumi.ge/en/index.html
http://agexbatumi.ge/en/index.html
http://agexbatumi.ge/en/index.html
http://agexbatumi.ge/en/index.html
mailto:svaina@sbtke.gr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.123.01.0005.01.ELL&toc=OJ:C:2017:123:TOC
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:476] 

 

 2017/C 108/06 Ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 — «Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις 

πολιτικές της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την 

απασχόληση των νέων» 

 

 2017/C 109/05 Ειδική έκθεση αριθ. 2/2017 — «Διαπραγμάτευση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 

των προγραμμάτων του τομέα της συνοχής της περιόδου 2014-2020 από την Επιτροπή: δαπάνες 

περισσότερο στοχευμένες στις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά 

πολυπλοκότερες ρυθμίσεις για τη μέτρηση των επιδόσεων» 

 

 2017/C 120/03 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση του παραρτήματος της 

ανακοίνωσης C(2004) 43 της Επιτροπής — Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 

ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:477] 

 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/644 της Επιτροπής, L92 της 5ης Απριλίου 2017, για τον καθορισμό των 

μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον έλεγχο των επιπέδων των διοξινών, των παρόμοιων με 

διοξίνες PCB και των μη παρόμοιων με διοξίνες PCB σε ορισμένα τρόφιμα, και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 589/2014 ( 1 ) 

 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/645 της Επιτροπής, L92 της 5ης Απριλίου 2017, για τη διόρθωση της έκδοσης 

στη λετονική γλώσσα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 για τον καθορισμό μεθόδων 

δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών ( 1 ) 

 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/623 της Επιτροπής, L93 της 30ής Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση των 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών ασεκινοκύλη (acequinocyl), 

αμιτράζη (amitraz), κουμαφός (coumaphos), διφλουφενικάνη (diflufenican), φλουμεκίνη (flumequine), 

μετριβουζίνη (metribuzin), περμεθρίνη (permethrin), πυρακλοστροβίνη (pyraclostrobin) και 

στρεπτομυκίνη (streptomycin) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/624 της Επιτροπής, L93 της 30ής Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση των 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bifenazate, daminozide και 

tolylfluanid μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.108.01.0009.01.ELL&toc=OJ:C:2017:108:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.120.01.0010.01.ELL&toc=OJ:C:2017:120:TOC
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 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/660 της Επιτροπής, L94 της 6ης Απριλίου 2017, για ένα 

συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2018, 2019 και 2020 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 ) 

 

 Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L95 της 15ης 

Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται 

με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των 

κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των 

κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του 

Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την 

κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 

και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 

91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

(κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) ( 1 ) 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/626 της Επιτροπής, L96 της 31ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση των 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acetamiprid, cyantraniliprole, 

cypermethrin, cyprodinil, difenoconazole, ethephon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, 

imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrione, profenofos, propiconazole, pyrimethanil, spirotetramat, 

tebuconazole, triazophos και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/627 της Επιτροπής, L96 της 3ης Απριλίου 2017, για την τροποποίηση των 

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

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

triadimefon μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

 Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/670 της Επιτροπής, L97 της 31ης Ιανουαρίου 2017, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τις εγκεκριμένες διεργασίες παραγωγής για την παρασκευή αρωματισμένων 

αμπελοοινικών προϊόντων 

 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/671 της Επιτροπής, L97 της 7ης Απριλίου 2017, για την τροποποίηση του 

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.094.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2017:094:TOC
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Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες clothianidin και thiamethoxam 

μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/672 της Επιτροπής, L97 της 7ης Απριλίου 2017, για την έγκριση 

ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται για τα τρόφιμα, διαφορετικού από τους ισχυρισμούς που αφορούν 

τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης νόσου και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών, και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 ( 1 ) 

 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/693 της Επιτροπής, L101 της 7ης Απριλίου 2017, για την τροποποίηση των 

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

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bitertanol, chlormequat και 

tebufenpyrad μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/706 της Επιτροπής, L104 της 19ης Απριλίου 2017, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του δέρματος, και για την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1688 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

 Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/723 της Επιτροπής, L107 της 16ης Φεβρουαρίου 2017, 

σχετικά με την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους 

απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες 

ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση 

 

 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/725 της Επιτροπής, L107 της 24ης Απριλίου 2017, για την 

ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας mesotrione, 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) 2017/716 της Επιτροπής, L109 της 10ης Απριλίου 2017, για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στους καταλόγους των αναγνωρισμένων κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων 

αναπαραγωγής ( 1 ) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.097.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2017:097:TOC
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 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/717 της Επιτροπής, L109 της 10ης Απριλίου 2017, για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα ζωοτεχνικών πιστοποιητικών για τα ζώα αναπαραγωγής και 

το αναπαραγωγικό υλικό τους ( 1 ) 

 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/735 της Επιτροπής, L112 της 14ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση, 

με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

440/2008 για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογή 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) ( 1 ) 

 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/752 της Επιτροπής, L113 της 28ης Απριλίου 2017, για την τροποποίηση και τη 

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

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ( 1 ) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:478] 

 

 Οδηγία (ΕΕ) 2017/738 του Συμβουλίου, L110 της 27ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση, με σκοπό 

την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά τον μόλυβδο 

( 1 ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:479] 

 

 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/617 του Συμβουλίου, L89 της 27ης Μαρτίου 2017, για την έναρξη 

της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ελλάδα 

 

 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/622 της Επιτροπής, L89 της 31ης Μαρτίου 2017, για την 

τροποποίηση του υποδείγματος πιστοποιητικού για τις εισαγωγές παρασκευασμάτων κρέατος, στο 

παράρτημα II της απόφασης 2000/572/ΕΚ, και του υποδείγματος πιστοποιητικού για τις εισαγωγές 

ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και 

εντέρων, στο παράρτημα III της απόφασης 2007/777/ΕΚ, όσον αφορά τους κανόνες πρόληψης, 

καταπολέμησης και εκρίζωσης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών ( 1 ) 

 

 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/695 της Επιτροπής, L101 της 7ης Απριλίου 2017, με την οποία 

επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.109.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2017:109:TOC
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2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές 

επικίνδυνων εμπορευμάτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 2198] 

 

 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/696 της Επιτροπής, L101 της 11ης Απριλίου 2017, για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με 

την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 2476]  ( 1 ) 

 

 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/728 της Επιτροπής, L107 της 20ής Απριλίου 2017, για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ για την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς 

ελέγχους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα υλικά ξύλινων συσκευασιών που 

χρησιμοποιούνται σήμερα για τη μεταφορά συγκεκριμένων εμπορευμάτων καταγωγής Κίνας 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 2429] 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:480] 

 

 Διορθωτικό στην οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής, L99 της 3ης Δεκεμβρίου 1992, για τον 

καθορισμό τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 

μετακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εκτός της Κοινότητας και 

για τον καθορισμό των λεπτομερών διαδικασιών που συνδέονται με την έκδοση των εν λόγω 

φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων καθώς επίσης και με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομερείς διαδικασίες 

που αφορούν την αντικατάστασή τους ( ΕΕ L 4 της 8.1.1993 ) 

 

 Διορθωτικό στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/302 της Επιτροπής, L105 της 15ης Φεβρουαρίου 

2017, για τη θέσπιση των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει 

της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την 

εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων ( ΕΕ L 43 της 21.2.2017 ) 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:481] 

 

 COM/2017/0172  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας για την έκδοση κατ’εξουσιοδότηση πράξεων που 

έχει ανατεθεί στην Επιτροπή δυνάμει της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

 

 COM/2017/0171  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά 

με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (η νέα Οδηγία για τα ΑΗΗΕ) και σχετικά 

με την επανεξέταση των προθεσμιών για την επίτευξη των στόχων συλλογής που αναφέρονται στο 

άρθρο 7 παράγραφος 1 της νέας Οδηγίας για τα ΑΗΗΕ και την επανεξέταση της δυνατότητας 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.101.01.0080.01.ELL&toc=OJ:L:2017:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.107.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2017:107:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.099.01.0029.02.ELL&toc=OJ:L:2017:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.105.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2017:105:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.105.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2017:105:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52017DC0172&qid=1493800120777&rid=20
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52017DC0171&qid=1493800120777&rid=23
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καθορισμού στόχων χωριστής συλλογής για μία ή περισσότερες κατηγορίες που αναφέρονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ 

 

 COM/2017/0161  Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπαγωγή της 

νέας ψυχοτρόπου ουσίας N-(1-φαινυλοπιπεριδιν-4-υλο)-N-φαινυλακρυλαμίδιο (ακρυλοφεντανύλη ) σε 

μέτρα ελέγχου 

 COM/2017/056 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αξιολόγηση του 2016 σχετικά με την πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη το 2014 

προς την επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και την εφαρμογή της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση 

 

 

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

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

svaina@sbtke.gr   

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:482] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 172880-2017 
Βουλγαρία-Kovachevo: Μέρη 

μηχανημάτων εκσκαφών 
BG 06/05/2017 13/06/2017 

2 171704-2017 
Βουλγαρία-Σόφια: Τρόφιμα, ποτά, 

καπνός και συναφή προϊόντα 
BG 06/05/2017 12/06/2017 

3 171658-2017 Βουλγαρία-Σόφια: Ζωοτροφές BG 06/05/2017 22/05/2017 

4 171511-2017 Βουλγαρία-Σόφια: Απολυμαντικά BG 06/05/2017 12/06/2017 

5 169411-2017 
Βουλγαρία-Sredets: Ελαστικά 

επίσωτρα αυτοκινήτων 
BG 05/05/2017 15/06/2017 

8 166493-2017 Βουλγαρία-Radnevo: Χάλυβας BG 03/05/2017 05/06/2017 

9 165204-2017 Βουλγαρία-Plovdiv: Απολυμαντικά BG 03/05/2017 05/06/2017 

10 135775-2017 
Κύπρος-Λευκωσία: Εκτυπωτικό 

χαρτί 
CY 11/04/2017 12/05/2017 

11 106640-2017 

Κύπρος-Λευκωσία: Εσωτερικοί 

αεροθάλαμοι, πέλματα επισώτρων 

και εσωτερικές λωρίδες προστασίας 

από καουτσούκ 

CY 22/03/2017 17/05/2017 

12 173204-2017 
Ελλάδα-Αθήνα: Ζωικά προϊόντα, 

κρέας και προϊόντα κρέατος 
GR 06/05/2017 09/06/2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52017PC0161&qid=1493800120777&rid=30
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52017DC0056R(01)&qid=1493800120777&rid=38
mailto:svaina@sbtke.gr
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172880-2017:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171704-2017:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171658-2017:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171511-2017:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169411-2017:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166493-2017:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165204-2017:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135775-2017:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106640-2017:TEXT:EL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173204-2017:TEXT:EL:HTML&src=0
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13 161962-2017 Ελλάδα-Aθήνα: Ύφασμα GR 28/04/2017 03/06/2017 

14 159739-2017 
Ελλάδα-Κομοτηνή: Χαλύβδινες 

δομικές κατασκευές 
GR 27/04/2017 30/05/2017 

15 158129-2017 Ελλάδα-Πάτρα: Γραφική ύλη GR 27/04/2017 25/05/2017 

16 173210-2017 
Ρουμανία-Bucuresti: 

Παρασκευάσματα από κρέας 
RO 06/05/2017 14/06/2017 

17 173203-2017 Ρουμανία-Suceava: Ζωικά προϊόντα RO 06/05/2017 09/06/2017 

18 173144-2017 Ρουμανία-Iasi: Πουλερικά RO 06/05/2017 13/06/2017 

19 170709-2017 
Ρουμανία-Constanta: Σκάφη 

ελέγχου της ρύπανσης 
RO 05/05/2017 12/06/2017 

20 170696-2017 
Ρουμανία-Deva: Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 
RO 05/05/2017 13/06/2017 

 

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

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

svaina@sbtke.gr 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:483] 

 

1. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRFR20170331001) – Γαλλική εταιρεία αναζητά Ευρωπαίους παρασκευαστές υγιεινών 

σνακ, τα οποία είναι βιολογικά πιστοποιημένα, με ιδιωτική ετικέτα, ώστε να τα διανείμει στη Γαλλία. 

 

2. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (BRRO20170309001) – Ρουμανική εταιρεία αναζητά κατασκευαστές ή 

προμηθευτές ειδών ένδυσης, προκειμένου να συνάψει συμφωνίες διανομής. 

 

3. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRΙΤ20170303001) – Ιταλική εταιρεία, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην επεξεργασία 

των κονσερβών τροφίμων, ιδιαίτερα σε σάλτσες για ζυμαρικά, αναζητά υψηλής ποιότητας πρώτες 

ύλες για την παραγωγή των προϊόντων της. Επιπλέον, η εταιρεία αναζητά συνεργάτες για τη σύναψη 

συμφωνιών παρασκευής. 

 

4. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRSE20170421001) – ΜΜΕ από τη Βόρεια Σουηδική Λαπωνία αναζητά συνεργάτη για 

τη σύναψη συμφωνίας παρασκευής προϊόντων μπύρας. 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ (BRLV20170323001) – Λετονική 

εταιρεία αναζητά συνεργασία με οικολογικά πιστοποιημένο παρασκευαστή σαπουνιών. 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161962-2017:TEXT:EL:HTML&src=0
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6. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRFR20170418001) – Γαλλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

τροφίμων αναζητά παραγωγούς τροφίμων και κρασιού προσφέροντας τις υπηρεσίες της ως 

διανομέας. 

 

7. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20170413001) – Πολωνική εταιρεία που παρασκευάζει διάφορα συμπυκνωμένα 

σιρόπια φρούτων, ποτά φρούτων και νέκταρ, παστεριωμένους χυμούς κλπ. αναζητά προμηθευτές 

χυμών και συστατικών οργανικών χυμών. 

 

8. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (BRNL20170413001) – Ολλανδός διανομέας προϊόντων προσωπικής φροντίδας 

αναζητά κατασκευαστή οργανικών ταμπόν. 

 

9. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRCN20170216001) – Κινεζική εταιρεία αναζητά προμηθευτές τροφίμων στην 

ευρωπαϊκή αγορά. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

sbtke@otenet.gr   
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