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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:707]  

• Ενημερωτικό Δελτίο "News2Know", Enterprise Greece, Αύγουστος 2020 

 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:708]  

• Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Τεύχος 7/2020 

 

ΑΛΓΕΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:709]  

• Ετήσια Έκθεση 2019 

Εισαγωγή 

Ι. Γενικά Στοιχεία 

ΙΙ. Η Αλγερινή οικονομία 

Α. Διάρθρωση της αλγερινής οικονομίας 

  Β. Οικονομική πολιτική 

  Γ. Επενδύσεις και επιχειρηματικό περιβάλλον 

ΙΙΙ. Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας –Αλγερίας 

Α. Διμερές εμπόριο Ελλάδας –Αλγερίας 

1. Γενικά 

2. Εισαγωγές Ελλάδας από Αλγερία 

3. Ελληνικές Εξαγωγές προς την Αλγερία 

         4. Χαρακτηριστικά ελληνικών εξαγωγών – Προτάσεις 

          5. Προοπτικές συνεργασίας – Προτεραιότητες 

        i) Δημόσια Έργα  

ii) Ενέργεια  

iii) Πληροφορική και Ψηφιακές Τεχνολογίες 

iv) Γεωργία και   

v) Τουρισμός 

 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/images/public/AUG20_002.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/72020%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71744
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ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:710]  

• Έκθεση 2019 για την οικονομία του Βελγίου και την ανάπτυξη των οικονομικών & εμπορικών 

σχέσεων Ελλάδας – Βελγίου 

  1. Οικονομία Βελγίου 

  2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Βελγίου  

     2.1 Διμερές εμπόριο 

2.1.1.1 Εμπόριο αγαθών  

2.1.2  Εμπόριο υπηρεσιών 

2.1.3 Επενδύσεις της Ελλάδας στo Βέλγιο 

2.1.4 Επενδύσεις του Βελγίου στην Ελλάδα 

       2.2 Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - (χώρας) 

  3. Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2019 

4. Συμπεράσματα – προτάσεις 

     4.1 Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

     4.2 Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

     4.3 Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

     4.4 Χρήσιμες διευθύνσεις 

 

ΓΑΛΛΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:711]  

• Κλάδος Τροφίμων και Ποτών στη Γαλλία 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:712]  

• Επανεκκίνηση και αναζωογόνηση της βαυαρικής οικονομίας 

• Έρευνα οικονομικής συγκυρίας της Κεντρικής Ένωσης Βιομηχανικών και Εμπορικών 

Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK) 

• Σημερινή κατάσταση και εκτιμήσεις της Γερμανικής Οικονομίας 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:713]  

• Η αγορά ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών στη Γεωργία 

Ι. Γενικά στοιχεία για την αγορά φυτικών λαδιών 

ΙΙ. Στοιχεία για την Γεωργιανή αγορά ελαιολάδου & επιτραπέζιων ελιών. Εισαγωγές 

Ελληνικού ελαιολάδου και ελιών στη Γεωργία. 

ΙΙΙ. Ενδεικτικός κατάλογος τιμών διάθεσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών. 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202020%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202020%20be.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/07/food_france_august_2020.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71611
https://agora.mfa.gr/infofiles/DIHK_Umfrage%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/DIHK_Umfrage%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%93%CE%B5
https://agora.mfa.gr/infofiles/2020%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&%20%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%9D_GE%20AUG%202020%202%20ge.pdf
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ΕΛΒΕΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:714]  

• Οικονομικό Προφίλ Ελβετίας 2019 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:715]  

• Διαφήμιση και νέες καταναλωτικές συνήθειες εν μέσω πανδημίας 

- Η αμερικανική εταιρεία έρευνας αγοράς και ανάλυσης δεδομένων IRI διοργάνωσε webinar με 

θέμα την διαφήμιση εν μέσω πανδημίας και το πόσο οι νέες καταναλωτικές συνήθειες 

μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για την καταμέτρηση, κατάκτηση και διατήρηση 

πελατείας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

• Ενημερωτικό δελτίο για την αγορά τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ (28) (Ιούλιος-Αύγουστος 2020 -1)  

Επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στην αμερικανική αγορά τροφίμων και ποτών 

- Αυξημένες κατά 3% σε σύγκριση με τον μ.ο θα είναι οι τιμές των τροφίμων σε όλο το 2020 

- Πρόβλεψη για μερίδιο 6,4% επί του συνόλου των πωλήσεων τροφίμων για τις διαδικτυακές 

πωλήσεις το 2021 

 

• Ενημερωτικό δελτίο για την αγορά τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ (29) (Ιούλιος-Αύγουστος 2020 -2) 

 Επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στην αμερικανική αγορά τροφίμων και ποτών 

- 7 στους 10 Αμερικανούς πιστεύουν ότι θα αλλάξουν για πάντα οι καταναλωτικές τους 

συνήθειες εξαιτίας της πανδημίας 

- Αυξάνεται το ενδιαφέρον για τρόφιμα φυτικής προέλευσης  

- Η πανδημία ξαναγράφει τους κανόνες του λιανεμπορίου 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:716]  

• Νέα στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου κατά της παχυσαρκίας 

Η μεθοδολογία χαρακτηρισμού της διατροφικής αξίας των τροφίμων (UK Nutrient Profiling 

Model NPM) διαμορφώθηκε το 2004/5 από τη Ρυθμιστική Αρχή Τροφίμων, προκειμένου η Αρχή 

Επικοινωνιών να επιβάλλει περιορισμούς στη διαφήμιση λιγότερο υγιεινών τροφίμων και ποτών 

κατά τη διάρκεια παιδικών τηλεοπτικών προγραμμάτων. 

Με βάση την NPM, τρόφιμα ελληνικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος όπως το πλήρες γιαούρτι, 

τα τυριά, ακόμα και το ελαιόλαδο, θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως «λιγότερο υγιεινά» 

και να εμπέσουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας βρετανικής στρατηγικής κατά της 

παχυσαρκίας. Σύμφωνα δε με πληροφορίες από τον εγχώριο κλαδικό τύπο, μπισκότα και όλων 

των ειδών τα ζαχαρώδη, ακόμα και αυτά με λιγότερη ζάχαρη και χαμηλά λιπαρά, παγωτά, 

δημητριακά με μέλι, αποξηραμένους καρπούς και φρούτα και ποτά περιεκτικότητας σε 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82%202019%20ch.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/webinar%20advertising%20in%20pandemic%20us.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/07/webinar_pandemic_info.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20_%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%202020%20(1)%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82%202020%20(2)%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%20%CF%80%CE%B1%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82%20gb.pdf
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ζάχαρη που υπερβαίνει το 4,5%, θα είναι μεταξύ των προϊόντων για τα οποία θα ισχύσουν οι 

απαγορεύσεις. 

Η πληττόμενη εγχώρια βιομηχανία επισημαίνει ότι η εφαρμογή των νέων κανόνων θα οδηγήσει σε 

περιορισμό των πωλήσεων, ενώ ενδέχεται να αυξήσει το κόστος παραγωγής, σε περίπτωση που 

αποφασισθούν νέες απαιτήσεις σήμανσης των προϊόντων. 

Εξάλλου, δεν αποκλείεται και η επιβολή φόρου σε τρόφιμα πλούσια σε λιπαρά, ζάχαρη και 

αλάτι, κατά το πρότυπο του αντίστοιχου φόρου που εισήχθη το 2018 για τα ποτά με υψηλή 

περιεκτικότητα ζάχαρης. 

• Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο Ηνωμένο Βασίλειο 

• Η Αγορά τροφίμων και ποτών 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:717]  

• Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας 

- Οικονομικές Εξελίξεις 

- Επιχειρηματικές εξελίξεις 

- Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:718]  

• Έρευνα αγοράς για τον κλάδο αλκοολούχων ποτών στο Ισραήλ 

Α. Παρουσίαση κλάδου/προϊόντος 

Β. Προσφορά 

Γ. Ζήτηση 

Γ.1 Μέγεθος αγοράς/ τμήματα αγοράς  

Γ.2 Αγοραστική συμπεριφορά 

Γ.3 Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης 

Δ. Εξωτερικό εμπόριο 

Δ.1 Ροές εμπορίου - εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος 

Δ.2 Ανάλυση εξαγωγών- εισαγωγών 

Δ.3 Δασμολογικό καθεστώς και μη δασμολογικά εμπόδια 

Ε. Ανταγωνισμός 

ΣΤ. Θεσμικό Πλαίσιο 

Ζ. Συμπεράσματα 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:719]  

• Πορεία κατανάλωσης αγροδιατροφικών προϊόντων στην Ιταλία (2019) 

• Ανάλυση προοπτικών των ελληνικών εξαγωγών στη συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%20%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20O%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%25C
https://agora.mfa.gr/infofiles/KLADIKH%20MELETH%20GIA%20OINO%20ISRAEL%20AUG%202020%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71244
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71244
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Α. Τάσεις στη κατανάλωση αγροδιατροφικών προϊόντων 

Β. Προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος 

• Ιταλική Αγορά Τροφίμων 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:720]  

• Οικονομικό Δελτίο Ιούλιος 2020 Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Κροατίας 

     -  Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Κροατίας 

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:721]  

• Οικονομικές - Επιχειρηματικές Ειδήσεις Κύπρου 

- Πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Τράπεζα Κύπρου 

- Χρηματοδότηση κυπριακών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη λύσεων αντιμετώπισης του 

COVID -19 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:722]  

• Ο τομέας λιανικής πώλησης τροφίμων στην Ολλανδία 

Α. Γενικά 

Β. Πολιτική των σημαντικότερων αλυσίδων supermarkets στους βασικούς τομείς 

Γ. Επιμέρους πολιτικές των μεγαλύτερων αλυσίδων supermarket 

- Εκπτωτικά σούπερ μάρκετ ( Discounters 

Δ. Προοπτικές 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:723]  

• Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία, Τεύχος 4 (Μάιος – Ιούνιος 2020) 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:724]  

• Η αγορά τροφίμων στην Πορτογαλία 

- Οικονομικό περιβάλλον  

- Εξαγωγές Ελληνικών Τροφίμων  

-  Είσοδος στην αγορά – Προτάσεις 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:725]  

- Διμερές εμπόριο Ελλάδος– Ρουμανίας 

1. Διμερές εμπόριο 2019 

http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/07/food_italy_august2020.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CE%A1%CE%96%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%A0_%CE%93%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A5%20()%20Economic_Newsletter_Croatia_July_2020_2%20hr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CE%A1%CE%96%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%A0_%CE%93%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A5%20()%20Economic_Newsletter_Croatia_July_2020_2%20hr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CE%A1%CE%96%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%A0_%CE%93%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A5%20()%20Economic_Newsletter_Croatia_July_2020_2%20hr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3%202020!%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%9B%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%202%20nl.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/07/OYGGARIA_may-june-2020.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A4%CE%9F%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97
https://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%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85%20ro.pdf
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2. Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών 

3. Α’ τρίμηνο 2020 

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:726]  

- Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας   

- Οι γεωργοί επιδιώκουν αύξηση δασμών στις εισαγόμενες ντομάτες  

- Στη Μόσχα αυξήθηκε ο όγκος παραγωγής μεταποιητικής βιομηχανίας 

- Ο κ. Πούτιν υπέγραψε νέο διάταγμα "Ιουλίου" περί των στόχων της Ρωσίας έως το 2030 

- Βρετανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας 

- Η Ρωσία θέτει στόχο να γίνει μέχρι το 2030 μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου 

- Φορολογία στον τομέα τεχνολογίας πληροφοριών 

- Έχει γίνει πιο δύσκολη η εισαγωγή φαρμάκων και βρεφικών παρασκευασμάτων στη 

Ρωσία 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:727]  

- Ενημερωτικό Δελτίο  

- Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Science -Tchnology Park Nis (STP Nis)-Πρώτοι ενοικιαστές, 

γνωστές εταιρείες τεχνολογίας και τοπικές επιχειρήσεις 

- Ίδρυση Ινστιτούτου για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Σερβία 

- Η γαλλική Egis θα προετοιμάσει τη μελέτη σκοπιμότητας για το μετρό Βελιγραδίου 

- Περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα επενδυθεί στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο 

Βελιγράδι 

 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:728]  

• Ετήσια έκθεση για τη Σιγκαπούρη 2019 

     1. Οικονομία Σιγκαπούρης 

     2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Σιγκαπούρης 

2.1 Διμερές εμπόριο 

          2.1.1 Εμπόριο αγαθών 

       2.1.2 Εμπόριο υπηρεσιών 

  2.2 Άμεσες ξένες επενδύσεις της Σιγκαπούρης στην Ελλάδα 

2.3 Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Σιγκαπούρης 

  2.4 Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2019 

    3. Συμπεράσματα – προτάσεις 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_July_2020%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%99%CE%93%CE%9A%CE
mailto:sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:729] 

 

 

1. Ασφάλεια των δικτύων 5G: έκθεση των κρατών μελών σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως 

προς την εφαρμογή της εργαλειοθήκης της ΕΕ και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας 

 

2. Η Επιτροπή παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία στην Ελλάδα 

 

3. Δεξιότητες: Πέντε νέα έργα διασυνοριακής συνεργασίας επιλέγονται για χρηματοδότηση από το 

Erasmus+ με στόχο την ανάπτυξη της αριστείας στην επαγγελματική κατάρτιση των Ευρωπαίων 

πολιτών 

 

4. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ τίθεται σε ισχύ 

 

5. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει το τροποποιημένο ελληνικό καθεστώς επιστρεπτέων 

προκαταβολών ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση 

του κορονοϊού 

 

6. Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας: Η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση σχετικά 

με την επανεξέταση των οδηγιών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση 

 

7. Βελτίωση της νομοθεσίας: η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έρευνα του διοικητικού φόρτου για το 

2019 

 

8. Κορονοϊός: η Επιτροπή προτείνει την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 81,4 δισ. ευρώ σε 15 

κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE 

 

9. Νέοι κανόνες και οδηγίες της ΕΕ για μια δικαιότερη διαδικτυακή οικονομία 

 

• Η Επιτροπή δημοσίευσε ένα σύνολο πόρων για να βοηθήσει τους εμπόρους, τις διαδικτυακές 

πλατφόρμες και τις μηχανές αναζήτησης να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους νέους κανόνες 

Platform to Business, οι οποίοι ισχύουν από την Κυριακή, 12 Ιουλίου. Επιπλέον, δημοσίευσε 

Tρεις εκθέσεις προόδου που εκπονήθηκαν από την ομάδα Eμπειρογνωμόνων για το 

Παρατηρητήριο της διαδικτυακής οικονομίας πλατφόρμας. Οι εκθέσεις αφορούν στο 

ευρύτερο έργο της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες και ιδίως για το 

επερχόμενο πακέτο Digital Services Act. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

https://ec.europa.eu/greece/news/20200724_3_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200729_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200730_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200730_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200731_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200803_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200803_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200804_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200813_3_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200824_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200824_1_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/business-business-trading-practices
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-expert-group-publishes-progress-reports-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/expert-group-eu-observatory-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/expert-group-eu-observatory-online-platform-economy
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:730] 

 

 

 

1. «Το ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία CoVid-19» 

 

 

 

 

Δράσεις που εξαγγέλλονται και υλοποιούνται για τη στήριξη των επαγγελματιών, εργαζομένων και 

επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία CoVid-19, χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ. Οι 

διαδικασίες που ακολουθούνται είναι ταχύτατες και έκτακτες καθώς με την ευελιξία που εξασφαλίστηκε στην 

αξιοποίηση των κοινοτικών πότων τρέχουν τα προγράμματα και εντάσσονται στην πορεία. 

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στο www.espa.gr μια ειδική σελίδα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας 

λόγω της Πανδημίας Covid-19, η οποία είναι προσβάσιμη πατώντας ΕΔΩ. 

 

Η σελίδα περιέχει τις βασικές πληροφορίες για τα προγράμματα, με συνδέσμους και σύντομες παρουσιάσεις, 

και θα λειτουργεί ως ένα δυναμικό σημείο αναφοράς που θα επικαιροποιείται συνεχώς. 

 

 

2. «7η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Ερευνητικών Έργων στην 

Ενιαία Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» 

 

 

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

Ερευνητικών Έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 

Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά σε σημεία της 

Αναλυτικής Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, όπως  οι Δείκτες Αποτελέσματος, οι Επιλέξιμες Δαπάνες 

κ.α.  

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1048  

 

 

 

 

 

 

 

www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1048
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3. «Study in Greece: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων» 

 

Λειτουργία και επέκταση των δραστηριοτήτων της ήδη λειτουργούσας δράσης «Study in Greece», με σκοπό 

την προώθηση της Ελλάδας ως διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό και την υποστήριξη και ενίσχυση των δράσεων 

εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών, καθώς και τη 

λειτουργία ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών προγραμμάτων.  

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 17/8/2020 - 31/12/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4964  

 

 

 

4. «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παροχή ηλεκτρονικού φορητού εξοπλισμού» 

 

Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. 

laptop/tablet) για τις σχολικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης με στόχο τόσο την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης της COVID-19 όσο και την 

ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 17/8/2020 - 31/12/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4963  

 

 

 

5. «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους 

- Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ» 

 

Επανασχεδίαση και ανασυγκρότηση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των Ιδρυμάτων με 

σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους και την εμπέδωση της αντίστοιχης 

κουλτούρας ποιότητας. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, 

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

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Περίοδος υποβολής: 17/8/2020 - 30/6/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4968   

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4964
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4963
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4968
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6. «Στέγαση σε ξενοδοχεία φοιτητών και αλλοδαπών επισκεπτών ΑΕΙ που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω 

ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών» 

 

Στέγαση σε ξενοδοχεία των φοιτητών των ΑΕΙ και αλλοδαπών επισκεπτών των ΑΕΙ που βρίσκονται στην 

Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι ήδη στεγάζονται με φροντίδα 

των ΑΕΙ ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, λόγω 

των κατεπειγόντων μέτρων που ελήφθησαν για την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του COVID 19. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, 

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

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Περίοδος υποβολής: 4/8/2020 - 31/12/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4955  

 

 

 

7. «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» 

 

Δημιουργία και χρήση Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, από την οποία τίθεται το 50% των 

θεμάτων των εξεταζομένων μαθημάτων στις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 4/8/2020 - 31/12/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4962  

 

 

 

 

8. «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς της COVID-19» 

 

H διατήρηση της απασχόλησης των μαθητευομένων στο μεταλυκειακό έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ και των 

μαθητευομένων των ΙΕΚ, οι οποίοι έμειναν «τεχνητά» άνεργοι λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της 

COVID-19, μέσω της καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το διάστημα της αναστολής 

δραστηριότητας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών και της κάλυψης των ασφαλιστικών τους εισφορών 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 27/7/2020 - 30/9/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4958  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4955
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4962
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4958
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9. «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές» 

 

Προμήθεια υγειονομικού υλικού στους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, στο 

πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης των απαραίτητων μέτρων προστασίας ενάντια στην πανδημία με στόχο να 

διασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια των εκπαιδευτικών λειτουργιών. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, 

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

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Περίοδος υποβολής: 24/7/2020 - 30/9/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4960  

 

 

 

 

10. «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» 

 

Η Δράση έχει ως κύριο στόχο την Περιφερειακή Ανάπτυξη και αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών 

σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα 

από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως 

πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες 

χρήσεις. 

Μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων επιδιώκεται ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στον τομέα της διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και η κάλυψη της αλυσίδας προστιθέμενης 

αξίας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που προβαίνουν σε ορθολογικές πρακτικές εργασιών ανακύκλωσης στα 

πλαίσια αξιοποίησης οικονομικά ανακυκλώσιμων υλικών, η προώθηση και ενσωμάτωση υψηλής 

τεχνογνωσίας/τεχνολογίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας, η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από 

ανακυκλωμένα υλικά και η ενίσχυση της παραγωγής εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 29/07/2020 και ώρα 17.00 έως 30/09/2020 και ώρα 17.00. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=66&cs=  

 

 

 

11. «Κέντρα Ικανοτήτων» 

 

Τα ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε 

μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4960
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=66&cs=
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Περίοδος υποβολής: 24/6/2020 - 29/9/2020, και ώρα 16:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4876  

 

 

 

12. «Δίκτυο διασφάλισης δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

 

Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας μέσω της Ενίσχυσης των 

Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες 

ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 27/7/2020 - 30/9/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4937  

 

 

 

13. «Εθνική Στρατηγική Δημόσιας υγείας με έμφαση στους λοιμογόνους παράγοντες [ΠΡ_52]» 

 

Ανάπτυξη μιας διατομεακής Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας με έμφαση στους λοιμογόνους παράγοντες 

(π.χ. SARS – CοV-2) για την ενίσχυση επιχειρησιακών λειτουργιών επιτελικού χαρακτήρα της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Υγείας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 24/7/2020 - 30/10/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4932  

 

 

 

14. «Καινοτομία στην αλιεία» 

 

Στηρίζονται έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αλιευτικών 

προϊόντων και εξοπλισμού, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων 

διαχείρισης και οργάνωσης, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο της μεταποίησης και της εμπορίας. Η εφαρμογή των 

δράσεων της παρούσας πρόσκλησης εκτός από την θάλασσα επεκτείνεται και στα εσωτερικά ύδατα. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 25/7/2020 - 15/11/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4891  

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4876
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4937
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4932
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4891
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15. «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με 

προπαρασκευαστικές ενέργειες» 

 

Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους 

εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη 

συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων (για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της 

ιχνηλασιμότητας ων προϊόντων που εκφορτώνονται, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, συμβολής στην 

προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας), για την κατασκευή ή 

τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων. Η κοινοτική 

στήριξη μπορεί να δοθεί για αντίστοιχες υποδομές στην αλιεία εσωτερικών υδάτων. Επισημαίνεται ότι η 

κοινοτική στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών. 

Στα πλαίσια των προαναφερόμενων δράσεων μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ένταξη έργων με 

προπαρασκευαστικές ενέργειες (μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις, κλπ). Στηρίζονται από το ΕΤΘΑ τυχόν 

ενέργειες που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο της 

βελτίωσης της διαχείρισης, των συστημάτων οργάνωσης, της επεξεργασίας, των διαδικασιών και των τεχνικών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 10/7/2020 - 30/9/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4888  

 

 

 

16. «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ [ΠΡ_51]» 

 

Υπηρεσίες επιχειρησιακής και τεχνολογικής υποστήριξης και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

ΙΙ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 10/6/2020 - 15/9/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4866  

 

 

 

17. «Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και άλλων 

περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της ΟΣΣΠ λεκάνης Ασωπού» 

 

Έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αστικής αναζωογόνησης που συμβάλλουν στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο 

Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 22/6/2020 - 22/6/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4868  

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4888
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4866
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4868
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18. «Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων και συστήματα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στα νησιά 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

 

Χρηματοδότηση της κατασκευής Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (συμπεριλαμβάνοντας τα 

υπολείμματα τροφίμων και τα πράσινα απόβλητα) στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Σκιάθος, Σκόπελος, 

Αλόννησος), των απαραίτητων Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή των βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα 

συλλογής και μεταφοράς), καθώς και των απαιτούμενων τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την 

κατασκευή των μονάδων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 10/6/2020 - 4/9/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4843  

 

 

 

19. «Ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων» 

 

Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων 

που προβλέπονται στους αναθεωρημένους ισχύοντες ΠΕΣΔΑ ως πρώτη χρηματοδοτική προτεραιότητα για το 

ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 1/6/2020 - 31/12/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4837  

 

 

 

20. «Μέσα στο Μουσείο» 

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου για την 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 10/6/2020 - 30/6/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4854  

 

 

 

21. «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις μονάδες υγείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναβάθμιση 

των υποδομών των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, 

Νοσοκομεία) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4843
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4837
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4854
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Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 15/5/2020 - 31/12/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4822  

 

 

 

22. «Βελτίωση της αστικής κινητικότητας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος» 

 

Παρεμβάσεις που εντάσσονται στις εγκεκριμένες «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) των 

Ενδιάμεσων Φορέων Δήμου Λαμιέων, Δήμου Χαλκιδέων και Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-

Θεσπιέων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 18/5/2020 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4824  

 

 

 

23. «Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

Παρεμβάσεις που εντάσσονται στις εγκεκριμένες «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) των 

Ενδιάμεσων Φορέων Δήμου Λαμιέων, Δήμου Χαλκιδέων, Δήμου Λεβαδέων, Δήμου Θηβαίων και Δήμου 

Αλιάρτου-Θεσπιέων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 4/5/2020 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4808  

 

 

 

24. «Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ελκυστικότητας των πόλεων, στην αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, στην ανάκτηση ελευθέρων δημόσιων χώρων που ευνοούν 

νέες επενδύσεις για αναψυχή και για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, στην τόνωση της τοπικής ανάπτυξης 

μέσω των επενδύσεων σε υποδομές και των επενδύσεων σε νέες δραστηριότητες. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 27/4/2020 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4809  

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4822
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4824
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4808
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4809
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25. «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού - φυσικού 

αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στη 

Στερεά Ελλάδα» 

 

Παρεμβάσεις που εντάσσονται στις εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των 

Ενδιάμεσων Φορέων των Δήμων Λαμιέων, Χαλκιδέων, Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 26/2/2020 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4713  

 

 

 

26. «Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια κτίρια στις 

περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που 

έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 24/2/2020 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4703  

 

 

 

27. «Έργα προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών στις αστικές και περιαστικές περιοχές παρέμβασης 

των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε αστικές και περιαστικές περιοχές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 

επικίνδυνη συσσώρευση υδάτων, οι καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει καθώς και το φαινόμενο της 

διάβρωσης που αυτή προκαλεί θέτοντας σε κίνδυνο τον πληθυσμό και το οικιστικό απόθεμα των πόλεων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 24/2/2020 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702  

 

 

 

28. «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ) για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια» 

Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσω της κατάρτισης και 

υλοποίησης των Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4713
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4703
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
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29. «Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

 

Για την βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς το ΕΤΘΑ στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501  

 

 

 

30. «Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα υποδομών μεταφορών» 

 

Δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 

ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση,παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, 

συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς καιπαρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών 

αναγκών Δικαιούχων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 3/7/2019 - 30/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488  

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:731] 

 

 

1. eMariMatch 2020- Διαδικτυακή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων για τον ναυτιλιακό 

τομέα στις 29 & 30 Οκτωβρίου 2020 

 

 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, μέλος του δικτύου Enterprise Europe 

Network - Hellas, προσκαλεί τους φορείς του τομέα της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, του Μηχανικού 

Εξοπλισμού & της Θαλάσσιας Τεχνολογίας σε διεθνές διαδικτυακό forum επιχειρηματικών 

συναντήσεων, στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2020.  

 

Η εκδήλωση eMariMatch 2020 διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΕΚΤ και το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Αθηνών και με την υποστήριξη της ομάδας «Maritime Industry & Services» του 

δικτύου Enterprise Europe Network. 

 

Η εκδήλωση είναι ένα διαδικτυακό φόρουμ όπου οι εταιρείες καθώς και οι ενδιαφερόμενοι φορείς 

έρευνας και καινοτομίας από τον ναυτιλιακό τομέα μπορούν να συναντήσουν πιθανούς συνεργάτες 

για να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν επιχειρηματικές, τεχνολογικές ή ερευνητικές συνεργασίες. Η 

διεθνής εκδήλωση είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία νέων διασυνοριακών επαφών για 

μελλοντικές συνεργασίες. Ενώ, η Διεθνής Έκθεση Ναυτιλίας Posidonia 2020 ακυρώθηκε, για πρώτη 

φορά, η έκδοση 2020 του eMarimatch προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να οργανώσουν 

συναντήσεις μέσω βιντεοκλήσεων.  

 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες, συνεργάτες, ερευνητές και καινοτομία που ενδιαφέρονται να 

συνεργαστούν στον ναυτιλιακό τομέα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαιτείται εγγραφή στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα.  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:  

• 12 Ιουνίου - 22 Οκτωβρίου 2020: Εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και υποβολή του 

προφίλ του οργανισμού 

http://www.een.gr/
http://www.een.gr/
https://emarimatch-2020.b2match.io/
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• 21 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου 2020: Επιλογή και προγραμματισμός των διμερών 

επιχειρηματικών συναντήσεων από τους εγγεγραμμένους οργανισμούς μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

• 23 Οκτωβρίου 2020: Ανακοίνωση προγράμματος συναντήσεων για κάθε ενδιαφερόμενο 

• 29-30 Οκτωβρίου 2020: Διαδικτυακές συναντήσεις μέσω βιντεοκλήσεων 

 

Εγγραφή: https://emarimatch-2020.b2match.io/ 

 

 

2. TAVOLA 2020 VIRTUAL-Διεθνής διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον 

τομέα της Αγροδιατροφής και των Ποτών, 14 &15/9/2020 

 

 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, μέλος του Enterprise-Europe-Network-

Hellas, σας ενημερώνει  σχετικά με τη διοργάνωση της εκδήλωσης TAVOLA 2020 Matchmaking 

Virtual Event, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 14-15 Σεπτεμβρίου 2020 μέσω της 

πλατφόρμας b2match. 

 

Οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν αγοραστές, να 

αναπτύξουν επιχειρηματικές συνεργασίες, καθώς και να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. 

 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. 

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μπορούν 

κατά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα της εκδήλωσης να επιλέξουν ως τοπικό Γραφείο 

Υποστήριξης (Support Office) τον ΣΒΘΣΕ – GR Association of Industries in Thessaly and in 

Central Greece, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία της επιλογής 

συναντήσεων και αναζήτησης των καταλληλότερων συνεργατών. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

https://emarimatch-2020.b2match.io/
https://www.een.gr/el
https://www.een.gr/el
https://tavola.b2match.io/
https://tavola.b2match.io/
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/07/TAVOLA_2020.pdf
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3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ_Τροποποίηση Εκθεσιακού Πλάνου 2020 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά τα δρώμενα του COVID-19 που έπληξαν την ανθρωπότητα, 

εξετάζει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του Εκθεσιακού Πλάνου 2020 για το διάστημα που απομένει 

για το τρέχον έτος. 

 

 
 

Κάνοντας κλικ στο «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» θα σας ανοίξει η φόρμα με ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής, όπου θα μπορείτε να επιλέξετε σε ποιες Περιφερειακές Ενότητες και σε ποιες πόλεις 

επιθυμείτε να πραγματοποιηθούν Υπαίθρια Φεστιβάλ για το διάστημα Ιουλίου – Οκτωβρίου του 

τρέχοντος έτους. 

 

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

https://forms.gle/npfpBH5SP8sgJtvN9
https://forms.gle/npfpBH5SP8sgJtvN9
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:732] 

 

• 2020/C 246/02 Ειδική έκθεση αριθ. 17/2020, «Μέσα εμπορικής άμυνας: το σύστημα προστασίας των 

επιχειρήσεων της ΕΕ από εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων λειτουργεί 

σωστά» 

 

• 2020/C 249/01 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 27ης Μαΐου 2020, 

σχετικά με την παρακολούθηση των επιπτώσεων που έχουν για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τα 

χρεοστάσια, τα συστήματα δημόσιων εγγυήσεων και λοιπά δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται για 

την προστασία της πραγματικής οικονομίας προς αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19, 

(ΕΣΣΚ/2020/8) 

 

• 2020/C 280/06 Ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων 

ντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο 

χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊβάν 

 

• 2020/C 282/08 Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2020, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 

μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας για το 2020 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το 

πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδας για το 2020 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:733] 

  

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1083 της Επιτροπής, L239 της 14ης Μαΐου 2020, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/517 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με 

τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής και της διαδικασίας για τον ορισμό του 

μητρώου ονομάτων τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1086 της Επιτροπής, L239 της 23ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την 

έγκριση της ικαριδίνης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 

19 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1090 της Επιτροπής, L241 της 24ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την 

έγκριση της μονοϋδροχλωρικής μονοϋδρικής L-ιστιδίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα 

ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1091 της Επιτροπής, L241 της 24ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση της L-θρεονίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 

1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.246.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2020:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.249.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.280.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2020:280:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.282.01.0046.01.ELL&toc=OJ:C:2020:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.239.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.239.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2020:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.241.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.241.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2020:241:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1092 της Επιτροπής, L241 της 24ης Ιουλίου 2020, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1263/2011 όσον αφορά την έγκριση του 

Lactococcus lactis (NCIMB 30160) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1093 της Επιτροπής, L241 της 24ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 686/2012 για την ανάθεση στα κράτη μέλη, με 

σκοπό την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης, της αξιολόγησης δραστικών ουσιών των οποίων η 

έγκριση λήγει μεταξύ 31ης Μαρτίου 2025 και 27ης Δεκεμβρίου 2028 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1094 της Επιτροπής, L241 της 24ης Ιουλίου 2020, για την 

ανανέωση της έγκρισης του παρασκευάσματος Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ως πρόσθετης 

ύλης ζωοτροφών για χοιρομητέρες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 896/2009 

(κάτοχος της άδειας: Prosol S.p.A.) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1095 της Επιτροπής, L241 της 24ης Ιουλίου 2020, για την 

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

παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για αγελάδες 

γαλακτοπαραγωγής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1096 της Επιτροπής, L241 της 24ης Ιουλίου 2020, για την 

ανανέωση της άδειας του Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για 

αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και ίππους και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1119/2010 

(κάτοχος της άδειας: Prosol SpA) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1097 της Επιτροπής, L241 της 24ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση του πλούσιου σε λουτεΐνη εκχυλίσματος και του εκχυλίσματος 

λουτεΐνης/ζεαξανθίνης από Tagetes erecta ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για πουλερικά (εκτός από 

γαλοπούλες) προς πάχυνση και ωοπαραγωγή και για μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση και 

ωοπαραγωγή ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1098 της Επιτροπής, L241 της 24ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση του αιθέριου ελαίου καρδάμωμου από Elettaria cardamomum (L.) 

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

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1149 της Επιτροπής, L252 της 3ης Αυγούστου 2020, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος XVII 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 τις διισοκυανικές ενώσεις ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1163 της Επιτροπής, L258 της 6ης Αυγούστου 2020, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά σκόνης μανιταριών με βιταμίνη D2 ως νέου συστατικού τροφίμων 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.241.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2020:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.241.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2020:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.241.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2020:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.241.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2020:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.241.01.0020.01.ELL&toc=OJ:L:2020:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.241.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2020:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.241.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2020:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.252.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2020:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.258.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:258:TOC
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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) 2020/1175 της Επιτροπής, L259 της 7ης Αυγούστου 2020, σχετικά με 

την έγκριση της μονοένυδρης υδροχλωρικής L-κυστεΐνης που παράγεται μέσω ζύμωσης με Escherichia 

coli KCCM 80180 και Escherichia coli KCCM 80181 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά 

είδη ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1182 της Επιτροπής, L261 της 19ης Μαΐου 2020, για την 

τροποποίηση του μέρους 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 

συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και 

επιστημονική πρόοδο ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1190 της Επιτροπής, L262 της 11ης Αυγούστου 2020, για τη 

διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/983 σχετικά με τη διαδικασία για την έκδοση της 

ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και την εφαρμογή του μηχανισμού προειδοποίησης σύμφωνα 

με την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1191 της Επιτροπής, L262  της 11ης Αυγούστου 2020, σχετικά 

με τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της 

καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV) και την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 

(ΕΕ) 2019/1615 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1192 της Επιτροπής, L262 της 11ης Αυγούστου 2020, για τον 

καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών οι οποίοι εφαρμόζονται από την 12η 

Αυγούστου 2020 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1187 της Επιτροπής, L268 της 7ης Αυγούστου 2020, για τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Iodine based products — CID LINES 

NV» ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1197 της Επιτροπής, L271 της 30ής Ιουλίου 2020, για τη θέσπιση 

τεχνικών προδιαγραφών και ρυθμίσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την 

κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1207 της Επιτροπής, L273 της 19ης Αυγούστου 2020, για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινές προδιαγραφές για την επανεπεξεργασία τεχνολογικών προϊόντων 

μίας χρήσης ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.259.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2020:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.261.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2020:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.262.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2020:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.262.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2020:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.262.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2020:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.268.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:268:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.271.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.273.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:273:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1221 της Επιτροπής, L279 της 26ης Αυγούστου 2020, για τον 

καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών οι οποίοι εφαρμόζονται από την 27η 

Αυγούστου 2020 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:734] 

  

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής, L241 της 23ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση της 

απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ 

κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση 

των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό C(2020) 4936] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1107 της Επιτροπής, L242 της 27ης Ιουλίου 2020, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα 

ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη 

μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον C(2020) 5208]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1185 της Επιτροπής, L261 της 10ης Αυγούστου 2020, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα 

ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη 

μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 5559]  ( 1 ) 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/1205 της Επιτροπής, L270 της 6ης Αυγούστου 2020, σχετικά με τις εθνικές 

διατάξεις που κοινοποίησε η Σλοβακική Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 114 παράγραφος 4 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την περιεκτικότητα των 

φωσφορικών λιπασμάτων σε κάδμιο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 5285] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1211 της Επιτροπής, L274 της 20ής Αυγούστου 2020, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα 

ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη 

μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 5802]  ( 1 ) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:735] 

  

• Οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου, L256 της 29ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την τροποποίηση 

της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που 

επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.279.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.241.01.0036.01.ELL&toc=OJ:L:2020:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.242.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2020:242:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.261.01.0055.01.ELL&toc=OJ:L:2020:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.270.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2020:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.274.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2020:274:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.256.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:256:TOC
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:736] 

 

• Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1566 της Επιτροπής, L258 της 18ης Οκτωβρίου 

2018, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης 

και ενδο1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (NRRL 25541) και α-αμυλάσης που 

παράγεται από Aspergillus niger (ATCC66222) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για απογαλακτισμένα 

χοιρίδια και μικρά είδη χοίρων (απογαλακτισμένα), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1453/2004 (κάτοχος της άδειας Andrès Pintaluba SA) ( EE L 262 της 19.10.2018 ) 

 

• Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1175 της Επιτροπής, L269 της 7ης Αυγούστου 

2020, σχετικά με την έγκριση της μονοένυδρης υδροχλωρικής L-κυστεΐνης που παράγεται μέσω 

ζύμωσης με Escherichia coli KCCM 80180 και Escherichia coli KCCM 80181 ως πρόσθετης ύλης 

ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( EE L 259 της 10.8.2020 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:737] 

 

• COM/2020/351 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχει 

ανατεθεί στην Επιτροπή δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 για τον περιορισμό των εκπομπών 

ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης 

 

 

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

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

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:738] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 389612-2020  

Κύπρος-Λεμεσός: Αντισηπτικά και 

απολυμαντικά 

Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου 

δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 19/08/2020  24/08/2020  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.258.01.0052.01.ELL&toc=OJ:L:2020:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.258.01.0052.01.ELL&toc=OJ:L:2020:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.269.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2020:269:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.269.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2020:269:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0351&qid=1598600958565&rid=69
mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389612-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
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2 367055-2020  

Κύπρος-Larnaca: Ηλιακά 

φωτοβολταϊκά στοιχεία 

Είδος αγοραστή: ΛοιπάΕίδος 

προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 05/08/2020  02/10/2020 

3 400245-2020  

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: 

Μαρμελάδες 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

 

GR 26/08/2020  28/09/2020  

4 398199-2020  

Ελλάδα-Ορεστιάδα: Αφρόλουτρα 

σε μορφή ζελέ για το μπάνιο 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 25/08/2020  22/09/2020 

5 394811-2020  

Ελλάδα-Αθήνα: Πίνακες διανομής 

ρεύματος μέσης τάσης 

Είδος αγοραστή: Φορέας κοινής 

ωφελείας 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 21/08/2020  28/09/2020 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367055-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400245-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398199-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394811-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr


 

 een.ec.europa.eu                   28 
 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:739] 

 

 

1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΑ (BRMD20200721001) – Εταιρεία από τη Μολδαβία που δραστηριοποιείται 

στον κλάδο των κατασκευών αναζητά εμπορικούς εταίρους - προμηθευτές και παραγωγούς πρώτων 

υλών στη λίστα των κάτωθι προϊόντων: 

• γαλβανισμένος χάλυβας σε ρολά πάχους 0,3 mm, 0,35 mm., 0,45 mm., 0,6 mm. 

• πάχος χάλυβα έλασης 0,3 mm., 0,35 mm., 0,45 mm., 0,6 mm. 

• συρμάτινοι ράβδοι, διαμέτρου 5,5 mm. 

• προϊόντα για συστήματα περίφραξης (τροχίσκοι για συστήματα πορτών, μεντεσέδες, διακοσμητικά 

στοιχεία). 

Η εταιρεία επιθυμεί να συνάψει με τους ενδιαφερόμενους συμφωνίες συνεργασίας προμηθευτή. 

 

2. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (BRUA20200525001) –Ουκρανική εταιρεία που ασχολείται με την πώληση 

λιπασμάτων αναζητά προμηθευτές λιπασμάτων από την ΕΕ για διανομή στην Ουκρανία. 

 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΑΜΑΡΟΥ (BRTR20200717001) – Tουρκική εταιρεία, που έχει ανάγκη από 

προμήθεια λευκού μάρμαρου, αναζητά συνεργάτες στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία 

ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες προμήθειας. 

 

4. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRHR20200803001) – Κροατική νεοσύστατη εταιρεία που ειδικεύεται στη 

συμβουλευτική, την παραγωγή και τη διανομή φυσικών προϊόντων φυτοθεραπείας αναζητά 

παραγωγούς βιολογικών υπερτροφών που επιθυμούν να εισέλθουν στην κροατική αγορά. Η εταιρεία 

επιθυμεί να συνάψει μαζί τους συμφωνίες υπηρεσιών διανομής. 

 

Η εταιρεία επιθυμεί την διανομή των κάτωθι προϊόντων: 

- μόραγκα 

- σπιρουλίνα 

- φύκια 

- τζίντζερ 

- κακάο 

- μακά 

- σιτάρι 

- κουρκουμά 

- πρωτεΐνη μπιζελιού 

- πρωτεΐνη ρυζιού 

- πρωτεΐνη κολοκύθας 

- σπόροι κάνναβης. 

Τα προαναφερθέντα προϊόντα θα πρέπει να έχουν τη μορφή σκόνης, δισκίων ή καψουλών. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02f07dc7-f358-4168-a9d8-ed588fb713f5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2cb5c768-af23-4314-abe5-8a503d813e2c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20b3494a-d842-4b13-8c4e-7f2128f7d862
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69cc5974-ae22-42ee-a452-5d8036aacbc5
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5. ΑΠΟΛΛΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRDE20200714001) – Γερμανική ΜΜΕ που δραστηριοποιείται 

στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων αναζητά μακροχρόνιο συνεργάτη, ο οποίος μπορεί να παρέχει 

απολυμαντικά για χρήση στο δέρμα και κυρίως στην περιοχή των χεριών. Σημαντικός παράγοντας 

είναι η λήψη ενός βακτηριοκτόνου (συμπεριλαμβανομένων των μυκοβακτηρίων), μυκητοκτόνου και 

ιδιαίτερα σε σχέση με το COVID-19, απολυμαντικού σε φιάλη μιας χρήσης που δεν μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί. Το απολυμαντικό δεν πρέπει να περιέχει άρωμα, βαφή και, το σημαντικότερο, 

φορμαλδεΰδη. Ο στόχος είναι η σύναψη συμφωνίας προμηθευτή. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a512cac1-5468-44f5-b258-45c008571b86
mailto:sbtse@otenet.gr

