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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:273]  

• ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020    

- Διεθνής Έκθεση “FRUITLOGISTICA” στην Γερμανία. Μεγάλη ελληνική συμμετοχή 

- Επενδυτική Σύνοδος του Οργανισμού INVEST IN SHANGHAI 

- Αύξηση Εισαγωγικών Δασμών στην Ινδία 

- Εκδήλωση Τύπου, πρόγραμμα προώθησης κονσερβοποιημένων ροδάκινων στο 

Τορόντο του Καναδά 

- Εκδήλωση προώθησης ελληνικού κρασιού στο Λος Άντζελες 

- Νέος νόμος για τη διαχείριση και εισαγωγή αποβλήτων ως πηγή ενέργειας στη Βόρεια 

Μακεδονία 

- Εκδήλωση προβολής και γευσιγνωσίας ελληνικών κρασιών στη Βιέννη 

- Μέτρα για την αναζωογόνηση της οικονομίας στο Λίβανο 

- 26η Διεθνής Έκθεση Μεσογειακής Αγοράς Τουρισμού στο Ισραήλ 

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

Ο Οργανισμός Enterprise Greece αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών 

στις διεθνείς αγορές, στηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και να 

εντοπίσουν νέους εταίρους. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχοντας θέσει τους εξαγωγείς στο επίκεντρο των δράσεών του, αποφάσισε να 

εγκαινιάσει άλλο ένα εργαλείο επικοινωνίας μαζί τους, το μηνιαίο ελληνικό news2know. 

 

- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΟΑΕΠ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΕΞΑΓΩΓΕΑ 

- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  

- ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 

- ΕΛΛΑΣ - ΓΑΛΛΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

- ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕ 

• Newsletter, Enterprise Greece, Μάρτιος 2020 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:274]  

• Δελτίο Οικονομικών & Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Φεβρουάριος 2020 

http://agora.mfa.gr/images/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_-_%CE%A6%CE%B5%CE%B2_2020.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/images/public/FEB20-2.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/images/public/MAR20.pdf?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_content=sbtke%40otenet.gr&utm_campaign=Newsletter_30_2_2020_17_42
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/03/egypt_fed_2020.pdf
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• Ελληνικές εξαγωγές προς Αίγυπτο – Ανάλυση ανταγωνισμού για τις κυριότερες κατηγορίες 

εξαχθέντων στην Αίγυπτο ελληνικών προϊόντων το έτος 2019 (με βάση τα αιγυπτιακά στοιχεία-

CAPMAS) 

- Οι Ελληνικές Εξαγωγές στην Αίγυπτο το 2019 κατά Κεφάλαια Δασμολογίου 

- Αιγυπτιακές Εισαγωγές από Ελλάδα,, 2018-2019 (στοιχεία CAPMAS) 

- Οι Ελληνικές Εξαγωγές στην Αίγυπτο το 2019 κατά Τετραψήφιους Κωδικούς 

Δασμολογίου 

- Ανάλυση Ανταγωνισμού στις Αιγυπτιακές Εισαγωγές του 2019 κατά Τετραψήφιους & 

Δεκαψήφιους Κωδικούς Δασμολογίου 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:275]  

• Μέτρα της Αυστριακής Κυβέρνησης για τη στήριξη της Απασχόλησης και επιχειρήσεων στην 

Αυστρία, λόγω των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωνοϊού 

 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:276]  

• Δελτίο Οικονομικής Πληροφόρησης, Φεβρουάριος 2020 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:277]  

• Εξωτερικό Εμπόριο Γαλλίας έτους 2019 

- Εξωτερικό Εμπόριο Γαλλίας έτους 2019, ανά χώρα (αξίες σε ευρώ) 

• Αντίκτυπος κορωνοϊού σε γαλλική οικονομία – Μέτρα στήριξης γαλλικών επιχειρήσεων και 

εργαζομένων 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:278]  

• Ενημερωτικό Δελτίο για την Αγορά Τροφίμων/Ποτών στις ΗΠΑ 

- Σοβαρές προκλήσεις για τα μικρά καταστήματα πώλησης βιολογικών (“organic”) 

προϊόντων. 

 

ΙΡΑΚ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:279]  

• Διμερές εμπόριο Ελλάδος - Ιράκ 2019 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:280]  

• Έρευνα Αγοράς για τον Κλάδο των Καλλυντικών στην Ισπανία 

- Παρουσίαση Κλάδου 

Ελληνικές%20εξαγωγές%20προς%20Αίγυπτο%20–%20Ανάλυση%20ανταγωνισμού%20για%20τις%20κυριότερες%20κατηγορίες%20εξαχθέντων%20στην%20Αίγυπτο%20ελληνικών%20προϊόντων%20το%20έτος%202019%20(με%20βάση%20τα%20αιγυπτιακά%20στοιχεία-CAPMAS)
Ελληνικές%20εξαγωγές%20προς%20Αίγυπτο%20–%20Ανάλυση%20ανταγωνισμού%20για%20τις%20κυριότερες%20κατηγορίες%20εξαχθέντων%20στην%20Αίγυπτο%20ελληνικών%20προϊόντων%20το%20έτος%202019%20(με%20βάση%20τα%20αιγυπτιακά%20στοιχεία-CAPMAS)
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69770
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69770
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69770
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69770
http://agora.mfa.gr/infofiles/Coronavirus%20fr.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/Coronavirus%20fr.pdf
http://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%2013-3-2020_12%20us.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69536
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%8F%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%202%20es.pdf
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- Προσφορά 

- Ζήτηση 

- Εξωτερικό Εμπόριο 

- Ανταγωνισμός 

- Θεσμικό Πλαίσιο 

- Συμπεράσματα 

          - Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση-προσφορά 

          - Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:281]  

• Σοβαρότατες επιπτώσεις στην ισραηλινή οικονομία ένεκα κορωνοϊού 

• Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter, Φεβρουάριος 2020 

- 26η Διεθνής Τουριστική Έκθεση στο Ισραήλ με συμμετοχή της Ελλάδος (11-12 

Φεβρουαρίου 2020 

-  Επαπειλούμενος εμπορικός πόλεμος Ισραήλ -Παλαιστινιακής Αρχής 

- Πρόταση εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου για προώθηση προϊόντων γυναικείου 

ιματισμού 

- Αντιμετώπιση κορονοϊού  και οικονομικές επιπτώσεις στο Ισραήλ 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:282]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων, Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2020 

1. Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες 

2. Οικονομία 

       - Αύξηση ζήτησης τροφίμων φυτικής προέλευσης 

3 .Ενέργεια 

4. Επιχειρηματικές Ειδήσεις – Δράσεις Προώθησης Τροφίμων 

         - Rogers 

         - Δράσεις προώθησης κονσερβοποιημένων ροδάκινων και προϊόντων ΠΟΠ 

Σαντορίνης στο Μόντρεαλ (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020) 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:283]  

• Μέτρα Ολλανδικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από τον κορωνοϊό 

 

- Περιορισμός των ωρών εργασίας 

-  Διεύρυνση του προγράμματος εγγύησης δανείων ΜΜΕ (BMKB) 

                                     - Φορολογική πολιτική και αυτόματη σταθεροποίηση 

                                     - Φορολογία 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69743
http://agora.mfa.gr/infofiles/MHNIAIO%20DELTIO%20TEL%20AVIV%20FEB2020%20NO2%20il.pdf
-%20Επενδυτική%20Σύνοδος%20του%20Οργανισμού%20INVEST%20IN%20SHANGHAI
http://agora.mfa.gr/infofiles/NETHERLANDS%20-KORONA%20VIRUS%20nl.pdf
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                                     - Παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών αγορών 

                                     - Μέτρα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:284]  

• Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας Αριθμός 1 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος) 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:285]  

•  Πρόσφατα Στατιστικά Στοιχεία για τις Ελληνικές Επενδύσεις στη Ρουμανία 

            

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:286]  

 

Για να περιοριστεί η εξάπλωση του Coronavirus (COVID-19) στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας, 

η κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα με το οποίο απαγορεύει προσωρινά την είσοδο ανθρώπων που 

προέρχονται από περιοχές με έντονη μετάδοση της νόσου (εστίες επιζωοτιών) και πιο συγκεκριμένα: την 

επαρχία Hubei στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, την πόλη Daegu και την επαρχία North Gyeongsang 

στη Δημοκρατία της Κορέας, το ελβετικό καντόνι Ticino, την Ιταλία και την Ισλαμική Δημοκρατία του 

Ιράν. 

 

Το μέτρο αυτό δεν ισχύει για τη μεταφορά αγαθών και προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια 

εισόδου στη Δημοκρατία της Σερβίας από το Υπουργείο Υγείας. 

 

Επιπλέον, το μέτρο αυτό δεν ισχύει για οδηγών φορτηγών που εκτελούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές. 

 

Η διαμετοκόμιση (transit)  μέσω της χώρας δεν μπορεί να παραταθεί πάνω από 12 ώρες από τη στιγμή 

που το όχημα εισήλθε στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Σερβίας. 

 

Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι έχουν κλείσει προσωρινά 44 σύνορα (ανατρέξτε εδώ) και ότι οι 

διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές πρέπει να επαναπροσανατολιστούν στα ανοικτά σύνορα. 

 

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/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%201%202020%20pl.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/03/greek_invst_romania_2019.pdf
https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:287] 

 

 

1. Κοροναϊός: Η Επιτροπή εκδίδει ερωταπαντήσεις για την αύξηση της παραγωγής ασφαλών ιατρικών 

εφοδίων 

 

H Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους κατασκευαστές να αυξήσουν 

την παραγωγή βασικού ιατρικού εξοπλισμού και υλικού σε τρεις τομείς: μάσκες και άλλα μέσα 

ατομικής προστασίας, προϊόντα καθαρισμού χεριών που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση και 

απολυμαντικά χεριών, καθώς και τρισδιάστατη εκτύπωση στο πλαίσιο της επιδημίας του κοροναϊού. 

Εντός των προσεχών ημερών θα δημοσιευτούν κατευθυντήριες γραμμές και για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα.  

 

Τα έγγραφα αυτά έχουν επίσης στόχο να βοηθήσουν τους κατασκευαστές/παρασκευαστές και τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των εν λόγω προϊόντων προς τα 

αναγκαία πρότυπα ασφαλείας και την αποτελεσματικότητά τους.  

 

2. Η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τη συμβατότητα προς το δίκαιο ανταγωνισμού των 

πρωτοβουλιών συνεργασίας ενόψει της κρίσης του κορονοϊού 

 

3. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση πιο φιλόδοξου στόχου 

της ΕΕ για το κλίμα ως το 2030 

 

4. Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την πρωτοβουλία στήριξης της εργασίας 

μειωμένου ωραρίου κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού 

 

5. Μηχανισμός στήριξης έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης – ερωτήσεις και απαντήσεις 

 

6. Κορονοϊός: Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων αποδεσμεύουν 8 δισ. ευρώ για τη 

χρηματοδότηση 100 000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 

7. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εκδίδει πρακτικές οδηγίες για τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας του 

πλαισίου της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 

 

8. COVID-19: Η Επιτροπή και οι αρχές της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών λαμβάνουν μέτρα 

κατά της πώλησης πλαστών προϊόντων στο διαδίκτυο 

 

9. Κοροναϊός: Προστατευτείτε από τις διαδικτυακές απάτες 

 

http://sbtse.gr/2020/04/03/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%af%ce%b4%ce%b5%ce%b9-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%b1/
http://sbtse.gr/2020/04/03/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%af%ce%b4%ce%b5%ce%b9-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%b1/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40522
http://sbtse.gr/2020/04/03/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%8c%cf%83%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%86/
http://sbtse.gr/2020/04/03/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%8c%cf%83%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%86/
http://sbtse.gr/2020/04/03/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4/
http://sbtse.gr/2020/04/03/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%86%ce%bf%ce%bd-%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81-%ce%bb%ce%ac%ce%b9%ce%b5%ce%bd-%cf%83/
http://sbtse.gr/2020/04/03/%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7/
https://ec.europa.eu/greece/news/20200406_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200406_2_el
http://sbtse.gr/2020/04/03/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%af%ce%b4%ce%b5%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba/
http://sbtse.gr/2020/04/03/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%af%ce%b4%ce%b5%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba/
https://ec.europa.eu/greece/news/20200319_3_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200319_3_el
http://sbtse.gr/2020/03/26/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1/
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10. Κοροναϊός: η Επιτροπή δίνει πρακτικές οδηγίες για τη διασφάλιση της συνεχούς ροής εμπορευμάτων 

σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω πράσινων λωρίδων κυκλοφορίας 

 

11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την 

Ευρώπη 

 

12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή 

Ευρώπη 

 

13. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινά επείγουσα δημόσια διαβούλευση για τη διαθεσιμότητα 

ιδιωτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων ενόψει των οικονομικών 

επιπτώσεων της επιδημίας του κοροναϊού 

 

14. Ευρωπαϊκά πρότυπα ιατρικών εφοδίων διατίθενται δωρεάν για να διευκολυνθεί η αύξηση της 

παραγωγής 

 

15. Ιστορική συμφωνία με τις πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας για τη δημοσίευση βασικών 

δεδομένων σχετικά με τα τουριστικά καταλύματα 

 

16. Υπογράφηκε η συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 

17. Η προετοιμασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για το μέλλον: η νέα βιομηχανική στρατηγική για μια 

ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη 

 

18. Ανατολική Εταιρική Σχέση: η Επιτροπή προτείνει νέους στόχους πολιτικής για την περίοδο μετά το 

2020 

 

19. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για τις άδειες εξαγωγής εξοπλισμού ατομικής 

προστασίας 

 

20. Δήλωση της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου Βέστεϊγιερ σχετικά με το σχέδιο πρότασης για προσωρινό 

πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της επιδημίας COVID-

19 

 

21. Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή η ΕΕ επενδύει πάνω από 1,4 δισ. ευρώ για πράσινα έργα σε 7 

κράτη μέλη 

http://sbtse.gr/2020/03/26/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b4%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82/
http://sbtse.gr/2020/03/26/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b4%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0102&qid=1585299657365&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0102&qid=1585299657365&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0103&qid=1585299657365&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0103&qid=1585299657365&rid=21
http://sbtse.gr/2020/03/26/%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd/
http://sbtse.gr/2020/03/26/%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd/
https://ec.europa.eu/greece/news/20200323_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200323_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200305_3_el
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=889
https://ec.europa.eu/greece/news/20200310_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200318_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200320_4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200320_4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/202003_4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200317_2__el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200317_2__el
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22. Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας «εξασφάλιση της 

ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης» (μη νομοθετική 

δραστηριότητα) 

 

23. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή των μέσων 

της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013 (2017/2088(INI)) 

 

24. Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Η Πράσινη Συμφωνία σε συνεργασία 

με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές» 

 

25. Προκήρυξη γενικών διαγωνισμών — EPSO/AD/375/20 — Γλωσσομαθείς νομικοί δανικής γλώσσας 

(DA) (AD 7) — EPSO/AD/376/20 — Γλωσσομαθείς νομικοί ελληνικής γλώσσας (EL) (AD 7) — 

EPSO/AD/377/20 — Γλωσσομαθείς νομικοί γαλλικής γλώσσας (FR) (AD 7) — EPSO/AD/378/20 — 

Γλωσσομαθείς νομικοί κροατικής γλώσσας (HR) (AD 7) — EPSO/AD/379/20 — Γλωσσομαθείς 

νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL) (AD 7) 

 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

 

Στοχοθετημένη διαβούλευση σχετικά με το μελλοντικό πρόγραμμα LIFE 

 

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος LIFE μετά το 2020 έχουν συμφωνηθεί προσωρινά. Ο επόμενος στόχος 

είναι να αναπτυχθεί το πρώτο πολυετές πρόγραμμα εργασίας που καλύπτει την περίοδο 2021-2024. 

 

Για το σκοπό αυτό, η στοχοθετημένη διαβούλευση για το μέλλον του προγράμματος LIFE είναι πλέον 

ανοιχτή και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οργανώσεις ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις απόψεις τους 

σχετικά με τις προτεραιότητες, τις στρατηγικές και την εφαρμογή τους. 

Τα σχόλια των συμμετεχόντων θα ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία του πολυετούς προγράμματος 

εργασίας για το LIFE. 

 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 20-25 λεπτά του χρόνου σας κα θα παραμείνει 

ανοιχτό μέχρι τις 27 Απριλίου. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027 

 

 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.069.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2020:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.069.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2020:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.072.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:072A:TOC
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:288] 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 
 

- Αναστέλλονται οι δεσμευτικές προθεσμίες σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 

 

 

- ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ COVID – 19 

 

 

 

 

 

 

1. «Ενημέρωση – Νέος κύκλος του Προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο "Αντιμετώπιση 

Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας"» 

 

 

 

2. «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.  

 

 

3. «Υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Ultrafast Broadband (UFBB)» 

 

Αύξηση της διαθεσιμότητας για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε NGA-Λευκές αγροτικές και περιαστικές 

περιοχές, που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, υψηλής ταχύτητας καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps, και 

https://aedep.gr/anastolh-prothesmion/
https://aedep.gr/dieykolynsh-reystothtas/
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/03/Rulebook_AML_April2020.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/03/Rulebook_AML_April2020.pdf
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
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σε αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, καθόδου τουλάχιστον 100 

Mbps αναβαθμίσιμη σε 1 gigabit. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 18/3/2020 - 13/4/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4774   

 

 

 

4. «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  

 

 

 

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  

 

 

 

 

6. «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  

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4774
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4685
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4713
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4703


 

 een.ec.europa.eu                   11 
 

7. «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  

 

 

 

8. «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  

 

 

 

9. «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 

 

 

 

10. «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  

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702
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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11. «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  

 

 

 

12. «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  

 

 

 

13. «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  

 

 

 

14. «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  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4587
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
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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 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:289] 

 

 

1. 4η Ημερίδα-WORKSHOP «DOING BUSINESS IN THE ARAB WORLD», 11 Ιουνίου 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 11 Ιουνίου 2020 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel 

Αθηνών. 

mailto:svaina@sbtse.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

2. Επιχειρηματική αποστολή στην IFAT 2020 στο Μόναχο, 7- 11 Σεπτεμβρίου 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 7 - 11 Σεπτεμβρίου 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 

 

Λόγω της μετάθεσης ημερομηνίας διεξαγωγής της IFAT για τις 07 – 11.09.2020 και προκειμένου να 

λειτουργήσει η προγραμματιζόμενη εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων B2B από το δίκτυο Enterprise 

Europe Network, αποφασίστηκε να διεξαχθεί μια εικονική εκδήλωση  B2B στις 4-5 Μαΐου 2020. 

 

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Εικονική Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) 

«Virtual International Partnering Event – IFAT 2020» 4-5 Μαΐου 2020: 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

   

Εγγραφές Έως 28 Απριλίου 2020 

Επιλογή συναντήσεων Έως 28 Απριλίου 2020 

Εκδήλωση 4-5 Μαΐου 2020 

http://sbtse.gr/2020/03/04/4%ce%b7-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-workshop-doing-business-in-the-arab-world-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%b1-11-%ce%b9%ce%bf%cf%85/
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
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: https://international-partnering-ifat-2020.b2match.io/ 

 

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 

 

 

3. Επιχειρηματική αποστολή στην IFAT Eurasia 2021 στην Κωνσταντινούπολη, 25- 27 Μαρτίου 

2021 

 

 

 

 

 

Η IFAT Eurasia θα λάβει μέρος στις 25-27 Μαρτίου 2021 στην Κωνσταντινούπολη στο Expo Center 

(IFM) και στις αίθουσες 9-11. 

  

Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2020 οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, με τη συμπλήρωση 

της αίτησης συμμετοχής, να εξασφαλίσουν το προηγούμενο σταντ τους ή να ενημερώσουν ότι 

επιθυμούν κάποια αλλαγή.  

  

Από τις 29 Μαρτίου 2020 και μετά, ισχύει το: "first come - first served", όσο αφορά την πρόταση 

της έκθεσης προς την επιχείρηση για την επιλογή του σταντ.  

 

Συνημμένα αρχεία: 

- Πληροφορίες Συμμετοχής 

- Αίτηση Συμμετοχής 

- Τύποι σταντ και τιμές 

- Πλάνο Έκθεσης 

 

 

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://international-partnering-ifat-2020.b2match.io/
mailto:svaina@sbtse.gr
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/04/IFAT_conditions_of_participation.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/04/IFAT_application_form_-2021.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/04/IFAT_Eurasia-2021_shell_scheme_options.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/04/IFAT_EURASIA_2021_PLAN.pdf
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:290] 

 

• 2020/C 79/02 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Οι προκλήσεις 

των μητροπολιτικών περιφερειών και η θέση τους στη μελλοντική πολιτική συνοχής μετά το 2020» 

 

• 2020/C 79/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Το δυναμικό του 

σιδηροδρομικού τομέα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ» 

 

• 2020/C 79/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας των τοπικών και των περιφερειακών αρχών για την ενίσχυση των επενδύσεων 

και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κατά την περίοδο 2021-2027» 

 

• 2020/C 79/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Εργασία σε 

ψηφιακές πλατφόρμες — ρυθμιστικά ζητήματα τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα» 

 

• 2020/C 79/08 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ένα ευρωπαϊκό 

πλαίσιο για ρυθμιστικές απαντήσεις όσον αφορά τη συνεργατική οικονομία» 

 

• 2020/C 79/09 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Οι τοπικές και 

περιφερειακές αρχές διαμορφώνουν τη μελλοντική ανατολική εταιρική σχέση» 

 

• 2020/C 79/11 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2018» 

 

• 2020/C 96/01 Ανακοίνωση της επιτροπής, όσον αφορά την εφαρμογή των πράσινων λωρίδων 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την 

προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών 

 

• 2020/C 97/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η 

“αξία χρήσης” επιστρέφει: νέες προοπτικές και προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και υπηρεσίες» 

(γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2020/C 97/08 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Έκθεση επί της πολιτικής 

ανταγωνισμού 2018»[COM(2019) 339 final] 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0008.01.ELL&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0018.01.ELL&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0025.01.ELL&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0036.01.ELL&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0040.01.ELL&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0045.01.ELL&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0054.01.ELL&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.096.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:096I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0027.01.ELL&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0062.01.ELL&toc=OJ:C:2020:097:TOC
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:291] 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/… της Επιτροπής L65 της 28ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση του 

παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση κιτρικού οξέος (E 330) στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/352 της Επιτροπής L65 της 3ης Μαρτίου 2020 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση 

της Ουκρανίας στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από όπου επιτρέπεται 

να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση με 

την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/354 της Επιτροπής L67 της 4ης Μαρτίου 2020 για την κατάρτιση καταλόγου 

σκοπουμένων χρήσεων των ζωοτροφών που προορίζονται για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς και για 

την κατάργηση της οδηγίας 2008/38/ΕΚ ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/355 της Επιτροπής L67 της 26ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση του 

παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση πολυγλυκεριδίων του πολυρικινελαϊκού οξέος (Ε 476) σε υγρά 

γαλακτώματα φυτικών ελαίων ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/356 της Επιτροπής L67 της 4ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του 

παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση πολυσορβικών (Ε 432-436) στα αεριούχα ποτά ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/376 της Επιτροπής L69 της 5ης Μαρτίου 2020 σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας της νορβιξίνης (annatto F) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για γάτες και σκύλους ( 1 

) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/377 της Επιτροπής L69 της 5ης Μαρτίου 2020 για την έγκριση 

του σεληνικού νατρίου ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τα μηρυκαστικά ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/378 της Επιτροπής L69 της 5ης Μαρτίου 2020 σχετικά με τη 

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

1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/383 της Επιτροπής L72 της 6ης Μαρτίου 2020 για τον καθορισμό 

των εισαγωγικών δασμών που εφαρμόζονται σε ορισμένα είδη αποφλοιωμένου ρυζιού από τις 9 

Μαρτίου 2020 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.065.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.065.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2020:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.067.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.067.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.067.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.069.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.069.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2020:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.069.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2020:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.072.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:072:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/386 της Επιτροπής L73 της 9ης Μαρτίου 2020 για την 

τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων 

χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων με βάση το 

κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, καθώς και για την 

τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 όσον αφορά τον κατάλογο 

τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος στην 

Ένωση ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/443 της Επιτροπής, L92 της 25ης Μαρτίου 2020, για την έγκριση 

της τροποποίησης των προδιαγραφών του νέου τροφίμου «Εκχύλισμα φύτρου σίτου (Triticum 

aestivum) πλούσιο σε σπερμιδίνη» 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 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:292] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2020/291 L61 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 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 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/384 της Επιτροπής L72 της 6ης Μαρτίου 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) 1537]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/437 της Επιτροπης L90 της 24 Μαρτίου 2020, σχετικά με τα 

εναρμονισμένα πρότυπα για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που εκπονούνται προς υποστήριξη της 

οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/438 της Επιτροπης, L90 της 24 Μαρτίου 2020, σχετικά με τα 

εναρμονισμένα πρότυπα για τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα που εκπονούνται προς 

υποστήριξη της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

 

• Eκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/439 της Επιτροπης, L90 της 24 Μαρτίου 2020, σχετικά με τα 

εναρμονισμένα πρότυπα για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in 

vitro, τα οποία εκπονούνται προς υποστήριξη της οδηγίας 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.073.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:073:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.092.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2020:092:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.061.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2020:061:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.072.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2020:072:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.090.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:090I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.090.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2020:090I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.090.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2020:090I:TOC
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ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:293] 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2020/284 L62 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2006/112/ΕΚόσον αφορά τη θέσπιση ορισμένων απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών 

πληρωμών 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2020/285 L62 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό 

καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τη 

διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής 

εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:294] 

 

• Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/2199 της Επιτροπής, L72 της 17ης 

Οκτωβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί 

κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης 

ειδών διπλής χρήσης ( EE L 338 της 30.12.2019 ) 

 

• Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/128 της Επιτροπής, L90 της 25ης 

Σεπτεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις 

πληροφορίες για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ( EE L 025 της 

2.2.2016 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:295] 

 

• COM/2020/104 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ όσον αφορά 

την εφαρμογή της ανακοίνωσης της Επιτροπής για μια ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική 

εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ 

 

• COM/2020/112 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2020:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2020:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.072.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2020:072:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.072.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2020:072:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.090.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.090.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0104&qid=1585299657365&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1585299657365&rid=15
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ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ Συντονισμένη οικονομική 

αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19 

 

• COM/2020/112 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ Συντονισμένη οικονομική 

αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19 

 

• COM/2020/94 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής 

και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς 

 

• COM/2020/98 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία Για μια πιο 

καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη 

 

• COM/2020/152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Μια Ένωση ισότητας — Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 

2020-2025 

 

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.:296] 

  

 

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  14/04/2020  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1585299657365&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0094&qid=1585299657365&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0098&qid=1585299657365&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0152&qid=1585299657365&rid=25
mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91906-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
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2 150433-2020  

Ελλάδα-Ιωάννινα: Παστεριωμένο 

γάλα 

Είδος αρχής: Τοπικές αρχές 

Είδος εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία 

Σύμβαση: Προμήθειες 

GR 30/03/2020  15/04/2020  

3 138299-2020  

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Προϊόντα 

καθαρισμού 

Είδος αρχής: Τοπικές αρχές 

Είδος εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία 

Σύμβαση: Προμήθειες 

GR 23/03/2020  27/04/2020  

4 138292-2020  

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Λιπαντικά 

στροβίλων 

Είδος αρχής: Υπουργείο ή άλλη 

εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή 

Είδος εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία 

Σύμβαση: Προμήθειες 

GR 23/03/2020  05/05/2020  

5 138185-2020  

Ελλάδα-Αθήνα: Μηχανολογικά 

ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες 

και μέρη τους 

Είδος αρχής: Τοπικές αρχές 

Είδος εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία 

Σύμβαση: Προμήθειες 

GR 23/03/2020  29/04/2020 

 

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 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:297] 

 

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (BRRU20200213004) – Ρωσική εταιρεία κατασκευάζει σφαιρική 

βαλβίδα υψηλής τεχνολογίας με μεταλλική σφραγίδα, σχεδιασμένη να λειτουργεί σε συνθήκες υψηλού 

θερμικού φορτίου σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η εταιρεία αναζητά αξιόπιστους 

προμηθευτές διαφόρων εξαρτημάτων μεταλλικών σωληνώσεων (παξιμάδια, καλύμματα, εμπρόσθια 

στοιχεία, κινητήρια μονάδα) για την κατασκευή βαλβίδων, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες 

προμήθειας. 

 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ (BRRU20200214004) – Ρωσική εταιρεία 

παράγει ηλεκτροβαλβίδες χρησιμοποιώντας ταυτόχρονη ξεχωριστή τεχνολογία λειτουργίας. Αυτές οι 

βαλβίδες χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εταιρεία 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150433-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138299-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138292-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138185-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7d810cf-33d6-40cf-af20-b07cc2289c66
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/616b3974-d973-4269-8e44-aae0406bd3eb
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αναζητά μακροπρόθεσμες σχέσεις με προμηθευτές ορείχαλκου, χαλκού, νάιλον, πλαστικού, ώστε να 

συνάψει μαζί τους συμβάσεις προμήθειας. 

 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΚΟΛΙΚΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (BRQA20200318001) – Φαρμακευτική εταιρεία 

παρασκευαστής αντισηπτικών, σιροπιών, κρέμας και αλοιφών από το Κατάρ αναζητά προμηθευτή 

αιθυλικής αλκοόλης (αιθανόλη) 99,9%. 

 

4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (BRSE20200213001) – Rωσική εταιρεία παράγει εκσυγχρονισμένους 

κοχλίες. Η εταιρεία αναζητά αξιόπιστους προμηθευτές διαφόρων προϊόντων υψηλής ποιότητας 

(μεταλλικοί κοχλίες, περικόχλια, βίδες, σπειρώματα, καθώς και έδρανα) που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή κοχλιοτομημένων τόρνων, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες προμήθειας. 

 

5. ΜΕΤΑΛΛΑ (BRDE20200218001) – Γερμανική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην επεξεργασία 

μετάλλων με ψηφιακό έλεγχο μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (CNC), παράγει, συναρμολογεί και 

δοκιμάζει εξαρτήματα ακριβείας υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία αναζητά υπεργολάβους από την 

αυτοκινητοβιομηχανία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 

 

6. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (BRPL20200228001) – Πολωνική εταιρεία παράγει φυσικά καλλυντικά όπως 

σαπούνια, προστατευτικές κρέμες, σαπούνια ξυρίσματος κλπ. Τα προϊόντα είναι 100% φυτικά. Η 

εταιρεία πρόκειται να αυξήσει την παραγωγή και αναζητά προμηθευτές ελαίων, οξέων, 

γαλακτωματοποιητών, φυτικών σκονών, καλλυντικών αργίλων κλπ. Η εταιρεία θα αναπτύξει 

συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο με 

βάση συμφωνίας προμηθευτή. 

 

7. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRSK20200107001) – Eταιρεία από τη Σλοβακία που πωλεί προϊόντα αθλητικής 

διατροφής και εξοπλισμό γυμναστικής μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων τους στη Σλοβακία και 

την Τσεχική Δημοκρατία ενδιαφέρεται να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους με 100% 

χυμούς τζίντζερ και λεμονιών. Η εταιρεία αναζητά αξιόπιστους προμηθευτές ή διανομείς από την ΕΕ, 

ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες παροχής υπηρεσιών διανομής. 

 

8. ΠΡΟΪΟΝΤΑ HORECA (BRFR20200304001) – Γάλλος εμπορικός αντιπρόσωπος, με πάνω από 30 

χρόνια ειδικευμένος στην εμπορία προϊόντων HORECA, προσφέρει τις υπηρεσίες του βάσει 

συμφωνιών εμπορικής αντιπροσωπείας. Αναζητά κυρίως προμηθευτές προϊόντων μίας χρήσης και 

έντυπα για τους τομείς της HORECA και προσφέρει υποστήριξη πωλήσεων σε εταιρείες που 

βρίσκονται στην ΕΕ και επιδιώκουν να εισέλθουν στη γαλλική αγορά βάσει συμφωνίας 

αποκλειστικότητας. 

 

9. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (BRUK20200312001) – Μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα τη 

Σκωτία που δραστηριοποιείται στον τομέα του παγκόσμιου εμπορίου και της συμμόρφωσης με τα 

τελωνεία, επιδιώκει τη συνεργασία με συμβούλους για την παροχή εύκολης, τοπικής υποστήριξης 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7da1574-220d-473a-bcb0-a5d3380eda21
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/852e52ce-41d8-45ee-a25a-a45a1b2c0dab
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/710e8cf4-aba4-4b96-b18e-a08a399668d3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1612f1e3-da43-422f-94ec-905f30c73238
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5607a348-970f-41b4-8681-8ffd44522715
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d97d5149-801f-4abc-9ad7-64e97192f7ea
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/afbaae1a-8d0b-4967-b249-b540dc598953
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εμπορίου και συμμόρφωσης στους πελάτες. Η συνεργασία θα βασίζεται σε συμφωνία παροχής 

υπηρεσιών. 

 

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  

 

mailto:sbtse@otenet.gr

