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▪ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 13 
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▪ ΕΓΓΡΑΦΑ COM 17 

▪ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED 18 

▪ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 19 
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:187]  

• Δελτίο Οικονομικών & Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Ιανουάριος 2020 

        - Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο Βέλγιο το ενδεκάμηνο του 2019 

 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:188]  

• Δελτίο Οικονομικής Πληροφόρησης, Ιανουάριος 2020 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:189]  

• Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας κατά το έτος 2019 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:190]  

• Απόπειρες εξαπάτησης Ελλήνων ιδιωτών και επιχειρηματιών από πρόσωπα με φερόμενη έδρα το 

Ηνωμένο Βασίλειο 

 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:191]  

• Αιτήματα ισραηλινών εταιρειών για εισαγωγή προϊόντων 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:192]  

• Οικονομικό Προφίλ Ιταλίας, Φεβρουάριος 2020 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:193]  

• Εκδήλωση Τύπου, πρόγραμμα προώθησης κονσερβοποιημένων ροδακίνων στον Καναδά, Τορόντο 29 

Ιανουαρίου 2020 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:194]  

• Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων, Ιανουάριος 2020 

 

http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%82%20%20%20%202020%20be.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5%202020%20ba.pdf
Πορεία%20διμερούς%20εμπορίου%20Ελλάδας%20-%20Γαλλίας%20κατά%20το%20έτος%202019
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69464
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69313
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69480
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69480
http://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Croatia_Jan_2020%20hr.pdf
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ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:195]  

• Δελτίο Οικονομικών Ειδήσεων, Φεβρουάριος 2020 

- Ακτοπλοϊκή σύνδεση Λεμεσού - Πειραιά 

ΛΙΒΑΝΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:196]  

•  Οικονομικό & Επιχειρηματικό Δελτίο, Νο7 (Νοέμβριος 2019 – Ιανουάριος 2020) 

 

1. Θέματα Ελληνικού Ενδιαφέροντος 

2. Λιβανική Οικονομία/Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδας-Λιβάνου 

- Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδος-Λιβάνου (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2019) 

                     

ΟΥΚΡΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:197]  

• Συνοπτική έρευνα αγοράς επιλεγμένων φρούτων στην Ουκρανία 

• Συνοπτική έρευνα αγοράς παρθένου ελαιολάδου στην Ουκρανία 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:198]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιανουάριος 2020 

 

- Σε κάθε Οικονομικές εκτιμήσεις στη Δημοκρατία της Σερβίας για το έτος 2019. 

- Το Βελιγράδι θα αποκτήσει σύστημα επεξεργασίας λυμάτων -Η πρώτη φάση θα κοστίσει 271 

εκατ. Ευρώ 

- Η Σερβία θα ζητήσει βοήθεια από την κινεζική Exim Bank για την εφαρμογή του Εθνικού 

Σχεδίου Επενδύσεων. 

- Η Κυβέρνηση θα διαθέσει 11 δισ. δηνάρια για την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων 

υγειονομικής περίθαλψης το 2020. 

- Σημαντικότερες επενδύσεις στις υποδομές για έργα δημοσίας χρήσεως και ενέργειας για το 

2019. 

- Πρόσκληση συμμετοχής στο έργο της ΕΕ για ενεργειακή σήμανση και οικολογικό σχεδιασμό 

προϊόντων. 

- Επέκταση των έργων ύδρευσης στο Pancevo. 

- Η αεροπορική υπηρεσία Kraljevo - Thessaloniki θα ξεκινήσει τον Μάρτιο. 

- Η Σερβία θα επενδύσει 3,5 δισ. ευρώ σε σιδηροδρομικές υποδομές 

- Η Σερβία και η Κίνα διαπραγματεύονται τη δημιουργία διανομέα για τη διανομή των 

γεωργικών προϊόντων της Σερβίας στην κινεζική αγορά 

 

 

http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%A6%CE%95%CE%92%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202020!%20cy.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69210
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69504
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69503
http://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%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%202020%20rs.pdf
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ΣΟΥΗΔΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:199]  

• Κλαδική Μελέτη για την Σουηδική Αγορά Μπίρας 2019 

- Γενικές Πληροφορίες 

- Επιχειρηματικό Περιβάλλον- Καινοτομία   

- Γενικό Φορολογικό Καθεστώς  - ΦΠΑ 

- Αγορά Αλκοολούχων Ποτών 

- Εμπλεκόμενοι Φορείς 

- Γενικά στοιχεία Αγοράς Μπίρας 

- Μονοπωλιακό δίκτυο πώλησης/ Systembolaget  

- Διαδικασία προμήθειας ποτών από το Systembolaget 

- Στοιχεία Τάσεων αγοράς μπίρας 

- Διάρθρωση αγοράς μπίρας 

- Κυριότερες εταιρείες 

- Τιμοληψία 

- Εμπορικό Ισοζύγιο 

- Σουηδικές Εισαγωγές - Εξαγωγές Μπίρας  

- Ελληνικές Εισαγωγές - Εξαγωγές Μπίρας  

- Ελληνικές Εξαγωγές Μπίρας στη Σουηδία 

- Συμπεράσματα – Προτάσεις 

• Οικονομικό & Επιχειρηματικό Δελτίο, Φεβρουάριος 2020 

- Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας - Σουηδίας 2019 

- Σουηδική Οικονομία 

- Επιχειρηματικά νέα 

 

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   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:200] 

 

1. Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2020: Αντίρροπες δυνάμεις που επιβεβαιώνουν την υποτονική 

ανάπτυξη 

 

2. Χρηστικός Οδηγός της ΑΑΔΕ για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας - Ολες οι διαδικασίες 

έναρξης και οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις 

 

3. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή: Η Επιτροπή παρουσιάζει στρατηγικές για τα δεδομένα 

και την τεχνητή νοημοσύνη 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69188
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69505
mailto:sbtse@otenet.gr
https://ec.europa.eu/greece/news/20200213_1__el
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-12/odigos_epitidevmatiwn.pdf
https://ec.europa.eu/greece/news/20200219_2__el
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4. Η χειμερινή δέσμη θέτει την ανταγωνιστική βιωσιμότητα στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

 

 

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   

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:201] 

 

 

1. «Πρόγραμμα  επιχορήγησης  επιχειρήσεων  για  την  απασχόληση  έξι  χιλιάδων (6.000)  ανέργων  

ηλικίας  έως  39  ετών,  αποφοίτων  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης, σε  κλάδους  έξυπνης  εξειδίκευσης  

(Research  and  Innovation  Strategies  for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής 

δραστηριότητας» 

 

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των προγραμμάτων απασχόλησης, η Διοίκηση του 

ΟΑΕΔ προχώρησε στη διεύρυνση, ενίσχυση και απλούστευση του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων 

για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και 

παραγωγικής δραστηριότητας». Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 και μόλις 947 θέσεις 

έχουν καλυφθεί σε διάστημα 15 μηνών. 

 

Για να γίνει πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό το πρόγραμμα και να απορροφήσουν οι επιχειρήσεις τις 

υπόλοιπες 5.000 και πλέον προσφερόμενες θέσεις προς όφελος των ανέργων, έγιναν ορισμένες σημαντικές 

αλλαγές.  

 

 

2. «Ενίσχυση του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας» 

 

Προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για έξι νέους ολοκληρωμένους σταθμούς παρακολούθησης της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλία.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 10/2/2020 - 30/6/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4685  

 

 

https://ec.europa.eu/greece/news/20200226_1__el
mailto:svaina@sbtse.gr
http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/RIS3+%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf/e31105a9-8aaf-49fb-8360-cda43a33fc36
http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/RIS3+%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf/e31105a9-8aaf-49fb-8360-cda43a33fc36
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/02/dt_oaed_5000.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4685
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3. «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών» 

 

Ένταξη/επανένταξη των ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους 

στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, στο πλαίσιο ενός ενιαίου περιβάλλοντος συμβουλευτικής και 

καθοδήγησης. Ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω της καθοδήγησης 

(coaching), ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Δημιουργία βιώσιμων 

επιχειρήσεων.  

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 27/1/2020 - 28/2/2020, έως 23:59 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4673  

 

 

4. «“ERANETs 2019b” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που 

συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων 

ERANETs» 

 

Ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας και περιλαμβάνεται στις Δράσεις για 

την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 11/2/2020 - 1/4/2020, ώρα 16:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4639  

 

 

5. «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  

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4673
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4639
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4713
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6. «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας» 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), η στήριξη των μέσων αυτών βασίζεται σε μια εκ των προτέρων 

αξιολόγηση (ex-ante) η οποία καταδεικνύει την ανεπάρκεια της αγοράς στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στην 

Ελλάδα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κενό μεταξύ της προσφορά και της ζήτησης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

που διατίθενται στις ΜΜΕ για ποσό που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 3,1 δις ευρώ.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 20/2/2020 - 9/3/2020, 13:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4710  

 

 

 

7. «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  

 

 

8. «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  

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4710
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4703
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702
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9. «Λειτουργία Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας αστέγων στα Τρίκαλα» 

 

Κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων σε συμφωνία με την Εθνική Στρατηγική 

για την Κοινωνική Ένταξη για την διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 17/2/2020 - 30/4/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4698  

 

 

 

10. «Καινοτομία για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων» 

 

Δράσεις καινοτομίας για την μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 19/1/2020 - 1/6/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4645 

 

 

 

11. «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» 

 

Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα χωρικής οργάνωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, χαρακτηρισμού και 

οριοθέτησης των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, εκπόνησης των ειδικών χωρικών 

πλαισίων για την βιομηχανία, τις υδατοκαλλιέργειες και τους υδρογονάνθρακες. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 11/11/2019 - 30/4/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4602  

 

 

 

12. «Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων και συστήματα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στα νησιά 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

 

Κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) (συμπεριλαμβάνοντας τα υπολείμματα τροφίμων 

και τα πράσινα απόβλητα) στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος), των 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4698
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4645
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4602
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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: 4/11/2019 - 31/3/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4592  

 

 

 

13. «Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 

 

Κάλυψη αναγκών κτιριακών υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και προμήθεια εκπαιδευτικού 

εξοπλισμού. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 4/11/2019 - 30/4/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4587  

 

 

 

14. «Πράσινα Σημεία και οικιακή κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

 

Παρεμβάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α’ προτεραιότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 9/9/2019 - 31/3/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4534  

 

 

 

15. «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=4592
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4587
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4534
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498


 

 een.ec.europa.eu                   10 
 

16. «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  

 

 

 

17. «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  

 

 

18. «Erasmus for Young Entrepreneurs» 

 

Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους 

ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι 

διευθύνουν μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.  

 

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, 

γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκηση μίας μικρής 

επιχείρησης. 

 

Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και 

αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές. 

 

Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να είναι από 1-6 μήνες. 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
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Το «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λειτουργεί στις 

συμμετέχουσες Χώρες με τη βοήθεια τοπικών σημείων επαφής, αρμόδιων για την παροχή επιχειρηματικής 

υποστήριξης (π.χ. Εμπορικά Επιμελητήρια, κέντρα υποστήριξης νέων επιχειρήσεων, «εκκολαπτήρια» 

επιχειρήσεων, κ.τ.λ.). Οι δραστηριότητές τους συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Γραφείο 

Υποστήριξης του Προγράμματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, πατήστε εδώ. 

Υπεύθυνος κ. Χ. Σμαντζής  

European Project Coordinator-Π.Θ.   

Τ. +30 24210 06473 

Email:  hasamant@uth.gr 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2020/C 58/04 Πρόγραμμα Hercule III Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - 2020 Κατάρτιση, διάσκεψη 

και ανταλλαγή προσωπικού 2020 

 

• 2020/C 58/05 Πρόγραμμα Hercule III Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – 2020 Νομική κατάρτιση και 

μελέτες 2020 

 

• 2020/C 63/07 Διορθωτικό στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2020 — EAC/A02/2019 — 

Πρόγραμμα Erasmus+ ( EE C 373 της 5.11.2019 ) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=05
http://www.eurochambres.eu/
http://www.eurochambres.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el
mailto:hasamant@uth.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.058.01.0005.01.ELL&toc=OJ:C:2020:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.058.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2020:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.063.01.0029.01.ELL&toc=OJ:C:2020:063:TOC
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:202] 

 

 

1. 4η Ημερίδα-WORKSHOP «DOING BUSINESS IN THE ARAB WORLD», 19 Μαρτίου 2020, 

Αθήνα 

 

 

Η φετινή Ημερίδα θα προσεγγίσει τρία βασικά σημεία: (α) την μεταφορά ελληνικής τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας στον αραβικό κόσμο σε τομείς και περιοχές στις οποίες η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική 

πρόοδο, ειδικά σε σχέση με την ίδρυση μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, (β) τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν οι Ελεύθερες Ζώνες στον αραβικό κόσμο, τι προσφέρουν από την άποψη κινήτρων, φορολογικών 

απαλλαγών και τωv γεωγραφικών πλεονεκτημάτων τους, με σκοπό την ενθάρρυνση των ελληνικών εταιρειών 

να εγκαταστήσουν εκεί βιομηχανίες και (γ) τους βέλτιστους τομείς για την προώθηση των προϊόντων και 

υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων και για την ενίσχυση της παρουσίας τους στις αραβικές αγορές. 

Τα τρία προαναφερθέντα σημεία εστίασης θα προσεγγίσουν ορισμένοι από τους Εμπορικούς Ακολούθους σε 

αραβικές πρεσβείες στην Ελλάδα και Έλληνες Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, 

διαπιστευμένοι στον αραβικό κόσμο. 

Η Ημερίδα θα προσφέρει την ευκαιρία και στις δύο πλευρές για δικτύωση και διμερείς συναντήσεις (B2B) σε 

όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Θα δώσει, επίσης, την ευκαιρία στους Έλληνες συμμετέχοντες να 

συναντήσουν και να συζητήσουν με Άραβες εμπορικούς ακόλουθους, διαπιστευμένους στην Ελλάδα, και με 

Έλληνες Συμβούλους ΟΕΥ που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση. 

 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

 

 

http://sbtse.gr/2020/02/25/4%ce%b7-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-workshop-doing-business-in-the-arab-world-19-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%af%ce%bf%cf%85-2020-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1/
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2. Επιχειρηματική αποστολή στην IFAT 2020 στο Μόναχο, 6 - 8 Μαΐου 2020 

 

 

 

 

 

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και 

επιχειρηματικής δικτύωσης, διοργανώνει Επιχειρηματική Αποστολή στη 52η Διεθνή Έκθεση Ύδατος, 

Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας πόλης IFAT 2020, στο 

Μόναχο στις 6 - 8 Μαΐου 2020. 

 

Η IFAT, η οποία διεξάγεται κάθε δύο χρόνια στο Μόναχο, αποτελεί σημαντικό εκθεσιακό γεγονός καθώς 

συγκεντρώνει πολλές κορυφαίες και εξειδικευμένες επιχειρήσεις από διάφορες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν 

νέες τεχνολογικές προτάσεις και καινοτόμες λύσεις, καθώς και τεχνογνωσία και καλές πρακτικές σχετικά με τη 

αξιοποίηση και διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, δημιουργία υποδομών. 

 

Συνημμένα αρχεία: 

- Πρόσκληση 

- Αίτηση Συμμετοχής 

- Γενικός Κανονισµός Συμμετοχής σε  Επιχειρηματικές Αποστoλές 

 

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 

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:203] 

 

• 2020/C 39/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Συστάσεις για την 

επιτυχή χάραξη στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης μετά το 2020» 

 

• 2020/C 39/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Καλύτερη 

ενημέρωση σχετικά με την πολιτική συνοχής» 

 

• 2020/C 39/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Η συμβολή της 

ΕτΠ στην ανανεωμένη εδαφική ατζέντα με ιδιαίτερη έμφαση στην τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 

των τοπικών κοινοτήτων» 

 

http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/02/INV_IFAT_2020.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/02/REG_FORM_IFAT_2020.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/02/GL_GGC_2020.pdf
mailto:svaina@sbtse.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0016.01.ELL&toc=OJ:C:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0021.01.ELL&toc=OJ:C:2020:039:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   14 
 

• 2020/C 41/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο 

εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων 

και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D055630–01 – 2018/2651(RSP)) 

 

• 2020/C 51/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ — EACEA/03/2020 

Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2021-2027 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:204] 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/146 L31 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2020 για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 333/2010, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2312, του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1081, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/897, του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/893 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 184/2011 σχετικά με τη 

χορήγηση αδειών για τη χρήση του παρασκευάσματος Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ως 

πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/147 L31 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με 

την έγκριση του παρασκευάσματος Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 ως πρόσθετης ύλης 

ζωοτροφών για απογαλακτισμένα χοιρίδια, χοιρομητέρες (ώστε να υπάρξει όφελος για θηλάζοντα 

χοιρίδια) και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

2148/2004, (ΕΚ) αριθ. 1288/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1811/2005 (κάτοχος της άδειας: s. I. Lesaffre) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/148 L33 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση υδροχλωρικής ροβενιδίνης (Robenz 66G) ως πρόσθετης ύλης 

ζωοτροφών για τα κοτόπουλα προς πάχυνση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1800/2004 (κάτοχος της άδειας Zoetis SA) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/149 L33 της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με 

την ανανέωση της άδειας του παρασκευάσματος Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 για χρήση 

ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για αμνούς και ίππους και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1293/2008 και (ΕΚ) αριθ. 910/2009 (κάτοχος της άδειας: Danstar Ferment AG εκπροσωπούμενη στην 

Ένωση από την Lallemand SAS) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/150 L33 της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος 6-φυτάσης που παράγεται από Komagataella 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.041.01.0012.01.ELL&toc=OJ:C:2020:041:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.051.01.0017.01.ELL&toc=OJ:C:2020:051:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.031.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.031.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2020:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.033.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.033.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2020:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.033.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2020:033:TOC
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phaffii (CGMCC 12056) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα 

εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή και αναπαραγωγή και για δευτερεύοντα είδη πουλερικών προς πάχυνση 

ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: Andrés Pintaluba SA) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/151 L33 της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2020 για τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση του Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 ως πρόσθετης ύλης 

ζωοτροφών για όλα τα χοιροειδή προς πάχυνση και για αναπαραγωγή εκτός από χοιρομητέρες, όλα τα 

είδη πτηνών, όλα τα είδη ψαριών και όλα τα καρκινοειδή και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) 

αριθ. 911/2009, (ΕΕ) αριθ. 1120/2010 και (ΕΕ) αριθ. 212/2011 και των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 

αριθ. 95/2013, (ΕΕ) αριθ. 413/2013 και (ΕΕ) 2017/2299 (κάτοχος της άδειας: Danstar Ferment AG, 

εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη Lallemand SAS) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/172 L35 της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2020 για την 

ανανέωση της άδειας για τη χρήση της 3-φυτάσης που παράγεται από τον μύκητα Aspergillus niger 

(CBS 101.672) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για χοιρίδια (απογαλακτισμένα), χοίρους προς 

πάχυνση, χοιρομητέρες, κοτόπουλα προς πάχυνση, γαλοπούλες προς πάχυνση, όρνιθες ωοπαραγωγής, 

πάπιες και όλα τα άλλα δευτερεύοντα είδη πτηνών, διακοσμητικά πτηνά και τη χορήγηση νέας άδειας 

για κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή, γαλοπούλες εκτρεφόμενες για 

αναπαραγωγή ή όρνιθες αναπαραγωγής και θηλάζοντα χοιρίδια και για την κατάργηση των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 243/2007, (ΕΚ) αριθ. 1142/2007, (ΕΚ) αριθ. 165/2008, (ΕΚ) αριθ. 505/2008 

και (ΕΕ) αριθ. 327/2010 (κάτοχος της άδειας: BASF SE) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/173 L35 της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με 

την αδειοδότηση του λαμπρού κυανού FCF ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για γάτες και σκύλους ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/180 L37 της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος από Bacillus subtilis KCCM 10673P και 

Aspergillus oryzae KCTC 10258BP ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/202 L43 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2019 για τη 

χορήγηση ενωσιακής άδειας για την οικογένεια βιοκτόνων προϊόντων «Iodine Teat Dip Products» ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/228 L47 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2020 για την 

άδεια χρήσης της ερυθροσίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για σκύλους και γάτες ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/230 L47 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2020 για την 

έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν 

με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/83 στις εισαγωγές όξινου γλουταμινικού νατρίου καταγωγής 

Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.033.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2020:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.035.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2020:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.035.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2020:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.037.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2020:037:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.043.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.047.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.047.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2020:047:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   16 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:205] 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/143 L32 του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2020 για τη θέση που πρέπει να 

ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Επιτροπής Διαχείρισης για την 

τελωνειακή σύμβαση περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR όσον αφορά 

την τροποποίηση της σύμβασης 

 

• Εκτελεστική απόφαση 2020/152 L33 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2020 η οποία απαγορεύει 

στη Ρουμανία να επαναλάβει τη χορήγηση αδειών σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία 

clothianidin (κλοθειανιδίνη) ή imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη) για χρήση σε φυτά Brassica napus ενάντια 

στους επιβλαβείς οργανισμούς Phyllotreta spp. ή Psylliodes spp. [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

C(2020) 458]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/181 L37 της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2020 για ορισμένα 

προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ελλάδα 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 799]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/175 L35 της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2020 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/47 για μέτρα προστασίας 

σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε ορισμένα κράτη 

μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 762]  ( 1 )  

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/209 L43 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2020 για ορισμένα 

μέτρα προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ελλάδα [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό C(2020) 962]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2020/210 L43 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2020 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/47 για μέτρα προστασίας 

σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε ορισμένα κράτη 

μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 963]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/240 L48 της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2020 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/47 για μέτρα προστασίας 

σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε ορισμένα κράτη 

μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 1082]  ( 1 ) 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.032.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2020:032:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.033.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2020:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.037.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2020:037:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.035.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2020:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.043.01.0074.01.ELL&toc=OJ:L:2020:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.043.01.0077.01.ELL&toc=OJ:L:2020:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.048.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2020:048:TOC
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:206] 

 

• COM/2020/71 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί 

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 56ης συνόδου της επιτροπής εμπειρογνωμόνων 

σε θέματα μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων του Διακυβερνητικού Οργανισμού Διεθνών 

Σιδηροδρομικών Μεταφορών όσον αφορά ορισμένες τροποποιήσεις του προσαρτήματος Γ της 

Σύμβασης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 

 

• COM/2020/69 Πρόταση ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 95/50/ΕΚ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

• COM/2020/64 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση 

σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των πραγμάτων και της 

ρομποτικής στην ασφάλεια και την ευθύνη 

 

• COM/2020/57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ενίσχυση της διαδικασίας προσχώρησης – Μια αξιόπιστη 

προοπτική της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια 

 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0071&qid=1582798250239&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0069&qid=1582798250239&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0064&qid=1582798250239&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0057&qid=1582798250239&rid=21
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:207] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 91906-2020  

Κύπρος-Λευκωσία: Σωλαγωγοί, 

σωληνώσεις, σωλήνες, 

περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και 

συναφή είδη Είδος αρχής: 

Υπουργείο ή άλλη εθνική ή 

ομοσπονδιακή αρχή Είδος 

εγγράφου: Προκήρυξη σύμβασης 

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία 

Σύμβαση: Προμήθειες 

CY 25/02/2020  24/03/2020  

2 50661-2020  

Κύπρος-Λάρνακα: Έτοιμο 

σκυρόδεμα Είδος αρχής: Υπουργείο 

ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή Είδος εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασης Διαδικασία: Ανοικτή 

διαδικασία Σύμβαση: Προμήθειες 

CY 03/02/2020  06/03/2020  

3 38843-2020  

Κύπρος-Λευκωσία: Μεταλλικό 

νερό Είδος αρχής: Υπουργείο ή 

άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή 

Είδος εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασης Διαδικασία: Ανοικτή 

διαδικασία Σύμβαση: Προμήθειες 

CY 27/01/2020  28/02/2020  

4 94247-2020  

Ελλάδα-Ηράκλειο: Σκυρόδεμα 

Είδος αρχής: Τοπικές αρχές Είδος 

εγγράφου: Προκήρυξη σύμβασης 

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία 

Σύμβαση: Προμήθειες 

GR 26/02/2020  06/04/2020  

5 87106-2020  

Ελλάδα-Βόλος: Έτοιμα γεύματα 

Είδος αρχής: Τοπικές αρχές Είδος 

εγγράφου: Προκήρυξη σύμβασης 

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία 

Σύμβαση: Προμήθειες 

GR 21/02/2020  17/03/2020  

 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91906-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50661-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38843-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94247-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87106-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
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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 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:208] 

 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (BRRO20200219001) – Ρουμανική εταιρεία με εμπειρία στη διανομή 

προσπαθεί να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της εισάγοντας νέα μοντέλα προϊόντων, 

κυρίως εξαρτήματα οικιακής χρήσης και κουζίνας από ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό και ορείχαλκο, 

βάσει συμφωνιών εμπορικής αντιπροσωπείας και υπηρεσιών διανομής. Τα εξαρτήματα και οι 

συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή και την αποθήκευση του κρασιού, την 

απόσταξη και την αποθήκευση φυσικών αλκοολών και βασικών φυτικών ελαίων παρουσιάζουν, 

επίσης, ενδιαφέρον. 

 

2. ΔΙΧΤΥΑ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (BRBE20191015001) – Βελγική ΜΜΕ η οποία δραστηριοποιείται 

στην επεξεργασία λυμάτων αναζητά δίχτυα για τις δεξαμενές από σκυρόδεμα. Τα δίχτυα 

χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν τα σφαιρίδια που παίζουν ρόλο βακτηριακού φορέα στη 

δεξαμενή. Η εταιρεία αναζητά προμηθευτές διχτυών και να συνάψει μαζί τους συμφωνίες προμήθειας. 

 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (BRNL20200116001) – Ολλανδική εταιρεία με 

εμπειρία στην ανάπτυξη προϊόντων όπου εμπλέκονται καμβάς, φύλλο αλουμινίου και τεχνικά 

υφάσματα, ανέπτυξε μια νέα κάλυψη ποδηλάτου και αναζητά εταιρεία στο εξωτερικό για την 

κατασκευή αυτού του προϊόντος. Η συνεργασία θα βασίζεται σε συμφωνία κατασκευής. 

 

4. ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΥΦΙΚΑ (BRSE20200213001) – Σουηδός σχεδιαστής στη βιομηχανία γάμου 

αναζητά προμηθευτές υψηλής ποιότητας δαντελών, υφασμάτων και διακοσμητικών για νυφικά. 

 

5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ (BRFR20200214001) – Γαλλική ΜΜΕ που εξειδικεύεται στην παραγωγή 

λιπαντικών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και στις κατασκευές αναζητά προμηθευτή 

ακατέργαστου ή ανακυκλωμένου φυτικού ελαίου ως υποκατάστατο των χρησιμοποιούμενων 

ορυκτελαίων για να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της. Η εταιρεία ενδιαφέρεται  να 

συνάψει συμφωνία προμηθευτή. 

 

6. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRLU20200212001) – Η εταιρεία είναι ένα νέο κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου με 

έδρα το Λουξεμβούργο, το οποίο πωλεί προϊόντα όπως τσάι και φυτικά εκχυλίσματα. Η εταιρεία 

αναζητά εταίρους που θα δημιουργήσουν μια σειρά προϊόντων που θα είναι αφιερωμένη στη 

φιλοσοφία της επιχείρησης και επιθυμεί να συνάψει συμφωνία κατασκευής ιδιωτικών ετικετών. 

 

mailto:svaina@sbtse.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e62d32e2-c449-4d09-bd73-0e2385a8cd25
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0958aba0-e34a-47f7-Public%20Link%2081f9-c5c52e0890c6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/460899f9-8af6-47c0-Public%20Link%208ec4-351d72fb4d8b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26391362-98c4-4f6a-ae42-4f2106752e03
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1d4c6af-b7cc-4a06-8fb2-6e1264c07221
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b32e9fc8-80e8-433b-a034-ac1d518b7642
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7. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20200214002) – Πολωνική εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα 

των τροφίμων επιθυμεί να δημιουργήσει επαφές με παραγωγούς τροφίμων της ΕΕ και τρίτων χωρών 

που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα προϊόντα τους στην πολωνική αγορά. Η εταιρεία συνεργάζεται 

στενά με τις μεγαλύτερες αλυσίδες χονδρικής και λιανικής στην πολωνική αγορά, καθώς και με τον 

τομέα HORECA και τους παραγωγούς τροφίμων. Η εταιρεία προσφέρει συνεργασία συνάπτοντας 

συμφωνία εμπορικής αντιπροσωπείας. 

 

8. Ζήτηση ελληνικών τροφίμων 

 

Εταιρία: AUCHAN Ukraine 

Χώρα: Ουκρανία 

 

Η Auchan είναι μια γαλλική εταιρεία που εκπροσωπείται σε πολλές χώρες του κόσμου. Στην 

Ουκρανία, το Retail Auchan περιλαμβάνει 26 σούπερ μάρκετ. 

Υπάρχει επί του παρόντος  ανάγκη για αγορά Ελληνικών προϊόντων όπως: επιδόρπια, προσθετικά 

μαγειρικής, σάλτσες, ποτά, ελιές και πιπεριές με διαφορετικά γεμίσματα. 

Προμήθειες σε πωλήσεις "Αγαθά του κόσμου" 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +38 (044) 593 23 18 Εσ.: 1597 

Email: abjeltchykova@auchan.ua 

Website: http://auchan.ua/media/wysiwyg/auchan_retail_ukraine.png> 

 

 

9. Ζήτηση καλλυντικών 

 

Εταιρία: SH COSMETICS  

Χώρα: Νότιος Κορέα 

 

Η εταιρεία SH COSMETICS αναζητά καλλυντικά προσωπικής περιποίησης & ομορφιάς, χρήσης 

ινστιτούτων καλλονής & spa, για αποκλειστική διανομή στη Νότιο Κορέα. Οι ενδιαφερόμενες 

ελληνικές εταιρείες μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια κα. Maria SUROVYKH, Overseas 

Sale στο shcosmeticsgroup@naver.con  

SH Company Profile.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a1b2909-42dd-420c-8078-6f3604bbbb38
http://agora.mfa.gr/applications/company/5967
mailto:abjeltchykova@auchan.ua
http://auchan.ua/media/wysiwyg/auchan_retail_ukraine.png%3E
http://agora.mfa.gr/applications/company/5966
http://agora.mfa.gr/applications/company/5966
mailto:shcosmeticsgroup@naver.con
http://agora.mfa.gr/upload/SH%20Company%20Profile.pdf
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10. Ζήτηση για τσάντες εργαλείων 

 

Εταιρία: Wilhelm Dreusicke GmbH & Co. KG  

Χώρα: Γερμανία 

 

Ζητούνται εξαγωγείς τσαντών / σακιδίων (από νάιλον) για εργαλεία. Το προϊόν θα ράβεται στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της γερμανικής εταιρείας.  

Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να έλθουν σε απευθείας επικοινωνία με τον Dr. Carsten Rückert, στα 

κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. +49 30 755 06, email: carsten.rueckert@dreusicke.de . 

Για πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και από την ιστοσελίδα: 

service.dreusicke.de, ειδικότερα για τους κωδικούς 369, 4074-GG, 700-7. 

 

 

11. Ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων 

 

Εταιρία: Νewbridge Pharmaceuticals 

 

Χώρα: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

 

Εμπορική εταιρεία New Bridge Pharmaceuticals, οποία δραστηριοποιείται σε χώρες Μέσης Ανατολής 

και Βορείου Αφρικής στον κλάδο των φαρμάκων, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με ελληνικές 

φαρμακοβιομηχανίες. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

T: +971 4 4298700 

Email: joe@nbpharma.com 

Website: www.nbpharma.com 

 

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  

 

http://agora.mfa.gr/applications/company/5944
mailto:carsten.rueckert@dreusicke.de
http://agora.mfa.gr/applications/company/5962
mailto:joe@nbpharma.com
http://www.nbpharma.com/
mailto:sbtse@otenet.gr

