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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:369]  

• Επικαιροποιημένο: Σύνοψη μέτρων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω πανδημίας 

κορωνοϊού (COVID-19) 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:370]  

• Έρευνα αιγυπτιακής αγοράς βρωσίμων ελαίων και ελαιολάδου 

- Παρουσίαση Κλάδου: Η Παραγωγή, η Κατανάλωση & το Εξωτερικό Εμπόριο 

Βρώσιμων Ελαίων στην Αίγυπτο 

- Η κατάσταση στην Αιγυπτιακή Αγορά Βρώσιμων Ελαίων 

- Οι Εταιρείες - Προμηθευτές της Αιγυπτιακής Αγοράς Βρώσιμων Ελαίων 

- Η κατάσταση στην Αιγυπτιακή Αγορά Ελαιολάδου 

- Τα Κανάλια Διανομής της Αιγυπτιακής Αγοράς Βρώσιμων Ελαίων 

- Καταγραφή Τιμών Λιανικής Διάθεσης Βρώσιμων Ελαίων στην Αίγυπτο (Απρίλιος 

2020) 

- Ανάλυση Ανταγωνισμού στις Αιγυπτιακές Εισαγωγές Βρώσιμων Ελαίων έτους 2019 

- Το Εισαγωγικό Καθεστώς για τα Βρώσιμα Έλαια στην Αίγυπτο 

- Οι Προοπτικές για τα Ελληνικά Βρώσιμα Έλαια στην Αιγυπτιακή Αγορά 

- Στοιχεία Αρμόδιων Κρατικών Φορέων, Εισαγωγέων – Διανομέων Βρώσιμων Ελαίων 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:371]  

• Επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στη γερμανική οικονομία – επιχειρείν. Μέτρα απάμβλυνσης του 

οικονομικού αντίκτυπου 

 

https://agora.mfa.gr/images/%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%91-9.pdf
https://agora.mfa.gr/images/%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%91-9.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85%20&%20%CE%B2%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%20(2020)%202%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82%20Covid-19%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BD%20%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82%20Covid-19%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%E2%80%93%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BD%20%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%20de.pdf
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ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:372]  

• Ενημερωτικό Δελτίο για την Αγορά Τροφίμων/Ποτών στις ΗΠΑ (14)- Επιπτώσεις Κορωνοϊού 

• Ενημερωτικό Δελτίο για την Αγορά Τροφίμων/Ποτών στις ΗΠΑ (16)- Επιπτώσεις Κορωνοϊού 

- Επιπτώσεις πανδημίας COVID-19 σε τιμές αγροτικών προϊόντων 

- Οι ειδικοί μιλούν για περιορισμένα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα 

- Αύξηση 55% στο μέσο ποσό που πλήρωσε ο αμερικανός καταναλωτής για αγορές 

τροφίμων κατά την εβδομάδα 18-23 Μαρτίου 

- Πως η πανδημία τροποποίησε τις καταναλωτικές συνήθειες των Αμερικανών 

• Αμερικανική έρευνα antidumping για ελληνικά προϊόντα αλουμινίου 

• Αμερικανική έρευνα antidumping (AD) για ελληνικά προϊόντα αλουμινίου 

• Απόφαση Προέδρου Trump για αναβολή πληρωμών εισαγωγικών δασμών λόγω πανδημίας κορωνοϊού 

• Επιπτώσεις πανδημίας στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:373]  

• Εξελίξεις στην Αγορά Οίνου του Ηνωμένου Βασιλείου 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:374]  

• Οικονομικό Προφίλ Ισπανίας 2019 

• Επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στον κλάδο της ισπανικής κλωστοϋφαντουργίας -1 

• Επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στον κλάδο της ισπανικής κλωστοϋφαντουργίας -2 

 

ΚΙΝΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:375]  

• Νέοι Κανονισμοί από 26.4.2020 για την Εξαγωγή Ιατρικού Υλικού και Αναλωσίμων από την Κίνα 

Tο Υπουργείο Εμπορίου της Λ.Δ. της Κίνας με νέα του ανακοίνωση στις 25.4.2020 θέτει νέους 

κανονισμούς για την εξαγωγή ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων από την Κίνα (αφορά όλα τα 

προϊόντα της κατηγορίας medical καθώς και μάσκες προσώπου της κατηγορίας non medical) με 

ισχύ από 26.4.2020. 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/NEWSLETTER%20-%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7-303%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%8E%CE%BD_17%20%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85%202020%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20antidumping%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1%20%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85%202%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20AD%20%CE%97%CE%A0%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1%20%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%20Trump%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%20%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D%20us.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70109
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9B%20-%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%202019%20es.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%AB%CE%A6%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%20%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%A9%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%CE%9F%CE%AA%CE%9F%CE%A5,%2023042020%20es.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20K%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%AB%CE%A6%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3,%2010042020%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70014
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Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, προκειμένου να εξαχθεί ένα συναφές προϊόν από την Κίνα 

θα πρέπει να έχει παραχθεί από μία εκ των εγκεκριμένων κινεζικών επιχειρήσεων (παρατίθεται 

μετάφραση στην αγγλική των σχετικών καταλόγων επιχειρήσεων), να διαθέτει πιστοποίηση από τις 

αρμόδιες κινεζικές Αρχές και να πληροί τις αντίστοιχες προδιαγραφές της χώρας υποδοχής. 

 

Επιπροσθέτως η εξαγωγή ιατρικού υλικού θα πρέπει να συνοδεύεται από έντυπο δήλωσης του 

εισαγωγέα, ως προς τα παραπάνω («Export Declaration of Medical Supplies») και στην περίπτωση 

μη ιατρικών μασκών προσώπου η εξαγωγή θα συνοδεύεται από έντυπο έγγραφης κοινής δήλωσης 

του εξαγωγέα και του εισαγωγέα («Joint Declaration of the Exporter and the Importer»- βλ. 

συνημμένα). Η σχετική ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του κινεζικού Υπουργείου 

Εμπορίου (http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/202004/20200402958960.shtml ). 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:376]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Μάρτιος 2020 

 

- Πλάνο επέκτασης του εργοστασίου της BOSCH στην Προύσα 

-  Η Turkish Airlines μετασκευάζει επιβατηγά αεροσκάφη σε Cargo                

• Δραστηριοποίηση γερμανικών εταιρειών στην τουρκική οικονομία-  Έρευνα γερμανικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας 

                     

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://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/202004/20200402958960.shtml
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%91-%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%A3%202020%20tr.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70316
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70316
mailto:sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:377] 

 

 

1. Κορονοϊός: Ο ευρωπαϊκός χάρτης πορείας δείχνει τον δρόμο προς την κοινή άρση των μέτρων 

ανάσχεσης 

 

2. Κορονοϊός: η Επιτροπή εγκρίνει δέσμη μέτρων για την περαιτέρω στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα 

 

3. Κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την παραγωγή μασκών προστασίας ΜΑΠ 

 

4. Γεωργία: Ανθεκτικός ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ, σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές 

της Επιτροπής 

 

5. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκαινιάζει πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων για ερευνητές 

 

6. Πρωτοβουλίες αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας 

 

7. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: Η ΕΕ χρηματοδοτεί νέα κοινά βιομηχανικά και ερευνητικά έργα 

 

8. Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Επιχειρήσεις Τροφίμων ως προς τον COVID-19 

 

9. Ενημέρωση για τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές και συναλλαγές κατά την περίοδο της 

πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) 

 

10. Ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ για τον κατάλογο των Ευρωπαϊκών Προτύπων που διατίθενται δωρεάν στις 

επιχειρήσεις για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας & τον Ιατροτεχνολογικό  εξοπλισμό  

 

11. Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας – Προσκλήσεις για απευθείας αγορά υγειονομικούυλικού, 

ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων με σκοπό την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

 

12. ΑΑΔΕ: E.2053/15.4.2020: Παροχή οδηγιών αναφορικά με την υποβολή και την έκδοση 

πιστοποιητικών καταγωγής και ελεύθερης κυκλοφορίας στο πλαίσιο προτιμησιακών εμπορικών 

συναλλαγών κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 

 

13. ΕΕ- Αντιμετώπιση του κορονοϊoύ  

http://sbtse.gr/2020/04/21/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%bf-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1/
http://sbtse.gr/2020/04/21/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%bf-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1/
https://ec.europa.eu/greece/news/20200504_2_el
http://sbtse.gr/2020/04/22/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%87%ce%ad%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7/
http://sbtse.gr/2020/04/22/%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
http://sbtse.gr/2020/04/22/%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%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%bb%ce%b1/
http://sbtse.gr/2020/04/15/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba/
http://sbtse.gr/2020/04/15/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba/
https://ec.europa.eu/greece/news/20200406_3_el
http://sbtse.gr/2020/04/21/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5/
http://sbtse.gr/2020/04/15/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%b1/
http://sbtse.gr/2020/04/15/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%b1/
http://www.elot.gr/1487_ELL_HTML.aspx
https://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-symbaseis
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/e2053_2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
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14. Η Επιτροπή αναβάλλει την εφαρμογή του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ώστε να 

δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση του κορονοϊού 

 

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

εφοδίων 

 

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

πρωτοβουλιών συνεργασίας ενόψει της κρίσης του κορονοϊού 

 

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

πλαισίου της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 

 

18. 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. 

 

19. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Sure: Ένα μέσο αλληλεγγύης, ύψους 100 δις, για να βοηθήσει τους 

εργαζόμενους να διατηρήσουν τα εισοδήματά τους και τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν 

 

20. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα 

 

21. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκαινιάζει πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων για ερευνητές 

 

22. European Research Area (ERA) Corona Platform  https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/covid-19 

 

23. European Cluster Collaboaration Platfrom  https://www.clustercollaboration.eu/ 

 

24. Τελευταία νέα σχετικά με την απάντηση της ΕΕ στην έξαρση του κορονοϊού και τις δράσεις του 

Κοινοβουλίου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

https://ec.europa.eu/greece/news/20200423_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200423_1_el
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/
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%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/
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/
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/commission/presscorner/detail/en/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_582
http://sbtse.gr/2020/04/24/%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%b3%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b8%ce%b5/
http://sbtse.gr/2020/04/22/%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%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%bb%ce%b1/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://www.clustercollaboration.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-apantisi-tis-ee-ston-koronoio
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-apantisi-tis-ee-ston-koronoio
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:378] 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 
 

- Αναστέλλονται οι δεσμευτικές προθεσμίες σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 

 

 

- ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ COVID – 19 

 

 

 

 

 

1. «Στη διάθεση των επιχειρήσεων το νέο πρόγραμμα παροχής δανείων με επιδότηση επιτοκίου από το 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ» 

 

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Επενδύσεων στις 27.4.2020: Νέο δανειοδοτικό προϊόν παροχής 

κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

 

• Με εξαιρετικά σύντομες διαδικασίες, οι τράπεζες θα προχωρήσουν στη χορήγηση δανείων κεφαλαίου 

κίνησης προς τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας 

της πανδημίας Covid-19 και οι οποίες διαθέτουν έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που έχει 

ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών.  

• Το επιτόκιο αυτών των δανείων θα επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους 

του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με βασική προϋπόθεση για την επιδότηση επιτοκίου να 

είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας τουλάχιστον κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας επιδότησης 

του δανείου. 

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τις προϋποθέσεις λήψης αυτού, καθώς και τη 

διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκέπτονται τον 

διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

http://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx 

 

 

https://aedep.gr/anastolh-prothesmion/
https://aedep.gr/dieykolynsh-reystothtas/
http://www.etean.com.gr/PublicPages/PressRelease.aspx?ID=45
http://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx
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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. «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  

 

 

4. «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 

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


 

 een.ec.europa.eu                   9 
 

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

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

 

 

5. «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  

 

 

6. «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=4713
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4703
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702
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7. «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 

 

 

8. «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  

 

 

9. «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  

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4645
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
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10. «Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα υποδομών μεταφορών» 

 

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

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

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

αναγκών Δικαιούχων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:379] 

 

 

1. 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. 

  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
mailto:svaina@sbtse.gr
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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 

 

2. 14η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Φρούτων και Λαχανικών ASIA FRUIT LOGISTICA, 

Σιγκαπούρη, 1. – 18.09.2020  

 

  

 

Δρόμους εξωστρέφειας στην ασιατική αγορά τροφίμων ανοίγει το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο, 

που διοργανώνεται για τέταρτη φορά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος της έκθεσης στην Ελλάδα και την Κύπρο, στην έκθεση ASIA 

FRUIT LOGISTICA 2020, η οποία αλλάζει τοποθεσία και μεταφέρεται για πρώτη φορά στη 

Σιγκαπούρη, στο Singapore EXPO. Η ASIA FRUIT LOGISTICA θα ανοίξει τις πύλες της από τις 16 

έως τις 18 Σεπτεμβρίου του 2020, ενώ το ASIA FRUIT CONGRESS θα φιλοξενηθεί στην ίδια 

τοποθεσία, μια ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της έκθεσης, στις 15 Σεπτεμβρίου.. 

Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του 

Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της το αργότερο έως τις 29 

Μαΐου 2020, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στο E-Mail: y.patsiavos@ahk.com.gr  κ. Γιάννης 

Πατσιαβός.  

Συνημμένα αρχεία: 

- Πληροφορίες Συμμετοχής 

 

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:y.patsiavos@ahk.com.gr
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/05/ASIAFRUITLOGISTICA_2020_AW.pdf
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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 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:380] 

 

• 2020/C 109/01 Γνώμη αριθ. 1/2020 [υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 322, παράγραφος 1, στοιχείο 

α), ΣΛΕΕ] σχετικά με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων 

όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική το έτος 2021 [COM(2019) 581 final] 

 

• 2020/C 115/04 Ανακοίνωση στις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε εισαγωγές ή εξαγωγές 

ελεγχόμενων ουσιών οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος προς ή από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 2021, καθώς και στις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε παραγωγή ή εισαγωγές 

των εν λόγω ουσιών για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις το 2021 

 

• 2020/C 120/01 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 

την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων — Ετήσια στρατηγική για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020»[COM(2019) 650 final] 

 

• 2020/C 122/01 Ανακοίνωσης της Επιτροπής —, Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις in vitro 

διαγνωστικές δοκιμασίες (τεστ) για τη νόσο COVID-19 και τις επιδόσεις τους 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:381] 

  

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/519 της Επιτροπής, L115 της 3ης Απριλίου 2020, σχετικά με το τομεακό έγγραφο 

αναφοράς για τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους δείκτες περιβαλλοντικών 

επιδόσεων ανά τομέα και τους δείκτες αναφοράς της αριστείας για τον τομέα της διαχείρισης 

αποβλήτων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών 

σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) ( 1 ) 

 

mailto:svaina@sbtse.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.109.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.115.01.0014.01.ELL&toc=OJ:C:2020:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.120.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.122.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:122I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.115.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:115:TOC
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• Απόφαση (EE) 2020/545 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L125 της 17ης 

Απριλίου 2020, για την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων 

δημοσιονομικών μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 και την ενίσχυση της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/546 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L125 της 17ης 

Απριλίου 2020, για την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων 

δημοσιονομικών μέτρων στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19 

 

• Απόφαση (EE) 2020/547 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L125 της 17ης 

Απριλίου 2020, σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες του 2020 με 

σκοπό την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και την περαιτέρω ενίσχυση του 

μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης 

της νόσου COVID-19 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/556 του Συμβουλίου, L128 της 21ης Απριλίου 2020, για την παράταση της 

προσωρινής παρέκκλισης από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου που εισάχθηκε με την 

απόφαση (ΕΕ) 2020/430 ενόψει των ταξιδιωτικών δυσχερειών που προκαλεί η πανδημία της COVID-

19 στην Ένωση 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:382] 

 

• COM/2020/146 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (EGF/2020/000 TA 2020 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) 

 

• COM/2020/144 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής ορισμένων διατάξεών του 

 

• COM/2020/135 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου, για την 

εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη 

διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.125.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.125.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.125.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.125.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.125.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2020:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.125.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2020:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.128.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:128I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0146&qid=1587708456051&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0144&qid=1587708456051&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0135&qid=1587708456051&rid=15
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• COM/2020/142 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου 

COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

 

• COM/2020/138 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1301/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-

19 

 

• COM/2020/170 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2020 Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω 

ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της 

έξαρσης της νόσου COVID-19 

 

• COM/2020/170 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη θέσπιση 

ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 

 

• COM/2020/175 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργοποίηση της στήριξης 

έκτακτης ανάγκης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, και 

για την τροποποίηση των διατάξεών του όσον αφορά την έξαρση της νόσου COVID-19 

 

• COM/2020/172 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για 

παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής 

προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 

 

• COM/2020/139 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού 

μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης (SURE) λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 

 

• COM/2020/129 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης (ΕΕ) 2016/344 περί 

δημιουργίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς την αντιμετώπιση 

της αδήλωτης εργασίας 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0142&qid=1587708456051&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0138&qid=1587708456051&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0170&qid=1587708456051&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0141&qid=1587708456051&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0175&qid=1587708456051&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0172&qid=1587708456051&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0139&qid=1587708456051&rid=27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0129&qid=1587708456051&rid=28
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• COM/2020/155 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου ως προς την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 

2018/0178 (COD), και την τροποποίηση του κανονισμού 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας 

στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

 

• COM/2020/73 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ 

ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Σιτηρών σχετικά με την 

σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Σερβίας στη σύμβαση για την εμπορία σιτηρών του 

1995 

 

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.:383] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 162574-2020  

Κύπρος-Λευκωσία: Καλώδια 

υψηλής τάσηςΕίδος αρχής: Φορέας 

κοινής ωφελείαςΕίδος εγγράφου: 

Προκήρυξη σύμβασηςΔιαδικασία: 

Διαδικασία με 

διαπραγμάτευσηΣύμβαση: 

Προμήθειες 

CY 06/04/2020  07/05/2020 

2 91906-2020  

Κύπρος-Λευκωσία: Σωλαγωγοί, 

σωληνώσεις, σωλήνες, 

περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και 

συναφή είδηΕίδος αρχής: 

Υπουργείο ή άλλη εθνική ή 

ομοσπονδιακή αρχήΕίδος 

εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασηςΔιαδικασία: Ανοικτή 

διαδικασίαΣύμβαση: Προμήθειες 

CY 25/02/2020  05/05/2020  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:155:FIN&qid=1587708456051&rid=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0073R(01)&qid=1587708456051&rid=32
mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162574-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91906-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
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3 195493-2020  

Ελλάδα-Ιωάννινα: ΕλαιόλαδοΕίδος 

αρχής: Τοπικές αρχέςΕίδος 

εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασηςΔιαδικασία: Ανοικτή 

διαδικασίαΣύμβαση: Προμήθειες 

GR 28/04/2020  29/05/2020 

4 198521-2020  

Ελλάδα-Διδυμότειχο: Φρούτα, 

λαχανικά και συναφή 

προϊόνταΕίδος αρχής: Τοπικές 

αρχέςΕίδος εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασηςΔιαδικασία: Ανοικτή 

διαδικασίαΣύμβαση: Προμήθειες 

GR 29/04/2020  01/06/2020 

 

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.:384] 

 

1. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (BRES20200428001) – Ισπανική εταιρεία αναζητά συνεργασία μέσω συμφωνιών 

προμήθειας με παραγωγούς καλυμμάτων και αντλιών διανομής καλλυντικών 

 

2. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRU20200214003) – Ρωσική εταιρεία η οποία παράγει πρόσθετα ζωοτροφών με βάση 

εκχυλίσματα φυτών προκειμένου να μειώσει τη χρήση αντιβιοτικών στη διατροφή των ζώων 

εκτροφής, αναζητά αξιόπιστους προμηθευτές πρώτων υλών (κριθάρι, σόργο, βρώμη, σιτάρι, κεχρί, 

σίκαλη, κέικ λαδιού, ωμέγα 3, ασβέστιο, μαγνήσιο) ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες 

προμηθευτή. 

 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ (BRRU20200415001) – Ρωσική εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή 

και τη διανομή γραφείων, οικιακών επίπλων καθώς και εσωτερικής διακόσμησης. Η εταιρεία 

χρησιμοποιεί στην παραγωγή της μόνο περιβαλλοντικά ασφαλή και ανθεκτικά υλικά. Η εταιρεία ασκεί 

την κατασκευή διαφόρων επίπλων για μεμονωμένες παραγγελίες. Η ρωσική εταιρεία αναζητά 

αξιόπιστους ξένους συνεργάτες για τη σύναψη συμφωνίας κατασκευής. 

 

4. ΧΑΡΤΟΝΙ (BRPL20200402001) – Πολωνική ΜΜΕ, η οποία παράγει κουτιά από χαρτόνι, αναζητά 

εταιρείες από τη βιομηχανία χαρτιού που μπορούν να παρέχουν κυματοειδείς σανίδες των ακόλουθων 

προδιαγραφών: 3-στρώματα (C, B, E), 5-layer (BC). Η συνεργασία σε επικυρωθεί με τη μορφή 

συμφωνίας κατασκευής. 

 

5. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20200417002) – Διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει διεθνείς εμπόρους όπως: 

προμηθευτές και αγοραστές φρούτων, λαχανικών και δημητριακών, αναζητά εργολάβους 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195493-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198521-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf41eb88-118c-46f9-bc4e-93da1a09d042
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1c89f4b0-4116-46e4-8e22-b8c24af266df
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6fe15ad-dc28-44e9-b222-d9b021b20255
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fea706c1-052b-4e07-Public%20Link%20b253-bf2bc94f9cd4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b951d4e-7fab-4abf-80ab-49bfb7dfe402
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επιχειρήσεων (αγοραστές και προμηθευτές). Η υπηρεσία καλεί ξένους συνεργάτες που ενδιαφέρονται 

για τη νέα βιομηχανία να βρουν τους εργολάβους τους. Η συνεργασία προβλέπεται βάσει συμφωνίας 

παροχής υπηρεσιών. 

 

6. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRNL20200330001) – Ολλανδική εταιρεία αναζητά διεθνείς εταιρείες με καινοτόμα και 

βιώσιμα προϊόντα διατροφής, που επιθυμούν να αναπτύξουν το μερίδιο αγοράς τους, να αξιοποιήσουν 

πλήρως το εμπορικό τους δυναμικό και να ξεκινήσουν νέες ιδέες στην ευρωπαϊκή αγορά. Η ΜΜΕ 

προσφέρει συμφωνίες εμπορικής εταιρείας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99041e37-2d5a-446b-Public%20Link%20b7e2-afede66921f2
mailto:sbtse@otenet.gr

