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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1126]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος 2020, Enterprise Greece 

   

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1127]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Νοέμβριος 2020 

 

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1128]  

• Οικονομία του Βελγίου το 2020 και προβλέψεις για το 2021 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1129]  

• Σήμανση και Εμπορία των εισαγόμενων από την Ε.Ε. βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και την Μεγάλη Βρετανία, μετά την 1/1/2021 

 

ΙΑΠΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1130]  

• Οδηγός Επιχειρείν στην Ιαπωνία 2020 

Α. Γενικά Στοιχεία 

Β. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

      - Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά της Ιαπωνίας 

           - Συνεργασία με Αντιπροσώπους/διανομείς 

           - Δίκτυα Διανομής 

           - Προώθηση – Διαφήμιση 

           - Πρακτικές οδηγίες 

       - Καταναλωτικά Πρότυπα 

            - Τρόφιμα 

            - Καλλυντικά 

Γ. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

       - Ελληνικά τρόφιμα (όπως τυριά και κυρίως φέτα, ελαιόλαδο, είδη ζαχαροπλαστικής 

και αρτοποιίας, κονσερβοποιημένα φρούτα, βιολογικές υπερτροφές, βότανα) 

       - Ελληνικά κρασιά 

       - Καλλυντικά 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/12/enterprise-greece_nov2020.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/112020%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%202020%20-%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%93%CE%99%CE%9F%20PDF%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%202%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%202%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/20201201%20-%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%202020%20jp.pdf
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       - Φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα 

       - Είδη και αξεσουάρ ένδυσης, γουναρικά 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1131]  

• Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο μηνός Νοεμβρίου 2020 

- Θετική Αναθεώρηση Προοπτικών Ισραηλινής Οικονομίας 

- Συνέδριο για Αγροτεχνολογία 

- Προκήρυξη Μεγαλύτερου Έργου Παραγωγής Ενέργειας από Ηλιακή Θερμότητα 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1132]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2020 

- Μελέτη της Τράπεζας ABN-AMRO σχετικά με συνέπειες BREXIT στην Ολλανδική 

Οικονομία 

• Σημαντική αύξηση μετακινήσεων εταιρειών στην Ολλανδία λόγω Brexit – Ίδρυση γραφείου στο   

Άμστερνταμ της   μεγαλύτερης   τράπεζας   της   Αυστραλίας Commonwealth Bank of Australia 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1133]  

• Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων για τη Μολδαβία μηνός Νοεμβρίου 2020 

Α. Διμερές Εμπόριο Ελλάδας - Μολδαβίας 

Β. Πρόσφατες Οικονομικές Εξελίξεις 

Γ. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Δ. Διεθνείς Σχέσεις 

• Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων για τη Ρουμανία μηνός Νοεμβρίου 2020 

Α. Ελληνο-Ρουμανικές Επιχειρηματικές – Οικονομικές Σχέσεις 

Β. Πρόσφατες Οικονομικές Εξελίξεις 

Γ. Ενέργεια 

Δ. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Ε. Μελέτες Γραφείου ΟΕΥ Βουκουρεστίου 

• Επιχειρηματικός Οδηγός στη Μολδαβία 2020 

Α. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 

Β. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

       - Θεσμικό Πλαίσιο 

            - Νομικές Μορφές Εταιρειών 

            - Διαδικασία Ίδρυσης Εταιρείας 

            - Σήμανση-Πιστοποίηση προϊόντων (ετικέτες/πιστοποιήσεις) 

            - Τελωνειακή Νομοθεσία (Διαδικασία - Αρχές) 

            - Διαδικασίες εισαγωγής/περιορισμοί εισαγωγών 

            - Καθεστώς ιδιοκτησίας 

https://agora.mfa.gr/infofiles/MHNIAIO%20DELTIO%20TEL%20AVIV%20NOVEMBER%202020%20NO11%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/November%20%202020%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Brexit%20update%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Moldova%20%CE%9D%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%202020%20ro.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20(1)%20ro.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%94%CE%91%CE%92%CE%99%CE%91%CE%A3%202020%20ro.pdf
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            - Εργασιακό καθεστώς 

        - Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά της Μολδαβίας 

              - Δίκτυα Διανομής 

                  - Αγορές μέσω διαδικτύου (E-commerce) 

                  -  Διακίνηση φρούτων – λαχανικών 

                  -  Προώθηση – Διαφήμιση 

                 - Πρακτικές Οδηγίες 

         - Καταναλωτικά Πρότυπα 

Γ. Φορολογία – Δασμολόγηση 

Δ. Επενδυτικό Περιβάλλον 

        - Κίνητρα Επενδύσεων 

Ε. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1134]  

• Ετήσια Έκθεση έτους 2020 (στοιχεία 2019), για την Οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την 

Ανάπτυξη των Διμερών Οικονομικών & Εμπορικών Σχέσεων 

                Α. Οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

  Β. Οικονομικές Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας 

           - Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις 

                   - Διμερές Εμπόριο Προϊόντων 

                   - Διμερές Εμπόριο Υπηρεσιών 

                   - Διμερής Ενεργειακή Συνεργασία 

            - Διμερείς Άμεσες Επενδύσεις 

                   - Ελληνικές Επενδύσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία 

                                          - Επενδύσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα 

            - Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ρωσικής Ομοσπονδίας 

                                  - Απολογισμός δράσεων και άλλων δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν ή 

υποστηρίχθηκαν από το ΟΕΥ Μόσχας κατά τη διάρκεια του 2019 

 

• Ετήσια Έκθεση έτους 2020 (στοιχεία 2019), για την Οικονομία της Λευκορωσίας και την Ανάπτυξη 

των Διμερών Οικονομικών & Εμπορικών Σχέσεων 

                Α. Γενικά Χαρακτηριστικά Χώρας 

  Β. Οικονομία 

          - Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

          - Εξωτερικό Εμπόριο 

          - Επενδύσεις 

          - Οικονομικές Προβλέψεις 2020 

          - Διεθνής Θέση Λευκορωσίας 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_2020_%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_2020_%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_2020_%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_2020_%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20ru.pdf


 

 een.ec.europa.eu                   5 
 

          Γ. Οικονομικές Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας - Λευκορωσίας 

          - Διμερές Εμπόριο 

          - Συμπεράσματα - Προτάσεις 

                       Δ. Χρήσιμες Διευθύνσεις 

 

• Ετήσια Έκθεση έτους 2020 (στοιχεία 2019), για την Οικονομία του Τατζικιστάν και την Ανάπτυξη των 

Διμερών Οικονομικών & Εμπορικών Σχέσεων 

                Α. Γενικά Χαρακτηριστικά Χώρας 

  Β. Οικονομία 

          - Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

          - Εξωτερικό Εμπόριο 

          - Επενδύσεις 

          - Οικονομικές Προβλέψεις 2020 

          - Διεθνής Θέση Τατζικιστάν 

          Γ. Οικονομικές Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας - Τατζικιστάν 

          - Διμερές Εμπόριο 

          - Συμπεράσματα - Προτάσεις 

                       Δ. Χρήσιμες Διευθύνσεις 

 

• Ετήσια Έκθεση έτους 2020 (στοιχεία 2019), για την Οικονομία του Ουζμπεκιστάν και τις Εμπορικές 

και Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας - Ουζμπεκιστάν 

                Α. Γενικά Χαρακτηριστικά Χώρας 

  Β. Οικονομία 

          - Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

          - Εξωτερικό Εμπόριο 

          - Επενδύσεις 

          - Οικονομικές Προβλέψεις 2020 

          - Διεθνής Θέση Ουζμπεκιστάν 

          Γ. Οικονομικές Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας - Ουζμπεκιστάν 

          - Διμερές Εμπόριο 

          - Συμπεράσματα - Προτάσεις 

                       Δ. Χρήσιμες Διευθύνσεις 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1135]  

• Υδατοκαλλιέργεια και Αλιεία στην Τουρκία 

• Βιολογική Γεωργία στην Τουρκία 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_TAJIKISTAN_2020%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_TAJIKISTAN_2020%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_%CE%9F%CE%A5%CE%96%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%9D_2020%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_%CE%9F%CE%A5%CE%96%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%9D_2020%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Aquaculture%20Production%20in%20Turkey%202020%20tr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%9A%CE%99%CE%91%202020%20tr.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1136] 

 

 

1. ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Μια νέα ατζέντα ΕΕ-ΗΠΑ με στόχο την παγκόσμια αλλαγή 

 

2. Νέο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ ύψους έως 150 εκατ. ευρώ για στήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών 

τεχνητής νοημοσύνη 

 

3. H νέα διαδικτυακή πύλη της ΕΕ DG TRADE, Access2Markets 

Στις 13 Οκτωβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης 

Access2Markets, μετεξέλιξη της προ υπάρχουσας Market Access, η οποία έχει στόχο να βοηθήσει τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν συναλλαγές πέρα από τα σύνορα της Ε.Ε. Η βάση 

δεδομένων Access2Markets  για την πρόσβαση στις αγορές είναι μια διαδραστική, δωρεάν OnLine 

υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ε.Ε., στην οποία οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. μπορούν να 

βρουν πληροφορίες σχετικά με τους όρους εξαγωγής σε περισσότερες από 120 τρίτες χώρες και οι 

επιχειρήσεις τρίτων χωρών για όρους εισαγωγής στις χώρες μέλη της Ε.Ε. 

Οι πληροφορίες δίνονται ανά προϊόν και αφορούν στους εισαγωγικούς δασμούς και τους εσωτερικούς 

φόρους, τα τελωνειακά καθεστώτα και απαιτήσεις -συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων όλων των 

απαραίτητων εντύπων που χρειάζονται για τις τελωνειακές διαδικασίες- στους κανόνες καταγωγής, 

στα κύρια εμπορικά εμπόδια, στις απαιτήσεις του προϊόντος, καθώς και στα στατιστικά στοιχεία των 

εμπορικών ροών ανά προϊόν μεταξύ χωρών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών. Η διερεύνηση των 

πληροφοριών γίνεται είτε με την εισαγωγή του κωδικού της δασμολογικής κλάσης (κωδικός 

εναρμονισμένου συστήματος) είτε με την περιγραφή του προϊόντος. Αναφορικά με την 

εισαγωγή/εξαγωγή υπηρεσιών, οι αναλυτικοί οδηγοί εξαγωγής/εξαγωγής υπηρεσιών στην ενότητα 

Υπηρεσίες βοηθούν τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 

συναλλαγές με χώρες εκτός ΕΕ για πρώτη φορά, να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία 

εισαγωγής/εξαγωγής υπηρεσιών.  

Επιπλέον, στην Access2Markets μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλευτούν τον κατάλογο των 

εμπορικών συμφωνιών και τα οφέλη κάθε εμπορικής συμφωνίας για την εμπορία αγαθών ή 

υπηρεσιών, για επενδύσεις ή για συμμετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών σε μια χώρα 

εμπορικού εταίρου. Για χώρες που δεν έχουν επί του παρόντος εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ, 

υπάρχει μια πιο γενική περιγραφή των εμπορικών σχέσεων και της οικονομικής συνεργασίας της Ε.Ε. 

με την ενδιαφερόμενη χώρα. Μέσω της πλατφόρμας, δίνεται, επίσης, η δυνατότητα υποβολής σχολίων 

και παρατηρήσεων για εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις αγορές, ενώ παράλληλα 

διατίθενται στοιχεία επικοινωνίας τελωνείων και άλλων δημόσιων αρχών στις χώρες της Ε.Ε. και στο 

εξωτερικό. Η Access2Markets είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και με φιλικό 

περιβάλλον για χρήση μέσω κινητού τηλεφώνου. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Access2Markets, μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

https://ec.europa.eu/greece/news/20201202___4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201204___2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201204___2_el
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/getting-started-trade-services
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/getting-started-trade-services
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content
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4. Σύσταση ταμείου επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. € με στόχο τη στήριξη των ΜμΕ για τη 

μεγιστοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησία.  

Εγκαινιάζεται ταμείο επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. EUR (Ideas Powered for Business SME Fund), 

το οποίο προβλέπει την παροχή κουπονιών διανοητικής ιδιοκτησίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να τις βοηθήσει να αποκτήσουν 

πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους και να αντλήσουν όφελος από αυτά. 

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο είναι ανοικτό σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ που ανταποκρίνονται στον 

επίσημο ορισμό της ΜΜΕ, προσφέρει οικονομική στήριξη υπό τη μορφή επιστροφής εξόδων για 

αιτήσεις εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων, ύψους έως 1.500 EUR ανά επιχείρηση. 

Η πρώτη από τις πέντε χρονικές περιόδους για την υποβολή αιτήσεων που θα υπάρξουν κατά τη 

διάρκεια του 2021, θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2021. 

Το νέο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ideas Powered for Business» στο 

EUIPO, και αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για τη ΔΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρωτοβουλία 

αυτή πραγματοποιείται επίσης σε συνεργασία με τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής 

ιδιοκτησίας της ΕΕ. 

Μπορείτε να ενημερωθείτε ήδη σχετικά με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, το χρονοδιάγραμμα και 

άλλες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας Ideas Powered for Business. 

Και στον ΟΒΙ 

 

5. H Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

 

6. Ενίσχυση της διαφάνειας: Κατόπιν δράσης της ΕΕ, η Booking.com και η Expedia ευθυγραμμίζουν τις 

πρακτικές τους με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών 

7. Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: επενδύοντας στις μελλοντικές γενιές της Ευρώπης 

 

8. Νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και νέοι κανόνες για την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των φυσικών και ψηφιακών κρίσιμων οντοτήτων 

 

9. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) ώστε οι 

τράπεζες να μπορέσουν να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της ΕΕ 

 

10. Η Επιτροπή προτείνει αναθεωρημένους κανόνες για τις διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές, σε 

ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

 

11. Η Επιτροπή εγκαινιάζει την εφαρμογή Re-open EU για κινητές συσκευές, παρέχοντας τακτικές 

ενημερώσεις για τα σχετικά με τον κορονοϊό μέτρα για την υγεία, την ασφάλεια και τα ταξίδια σε 

ολόκληρη την Ευρώπη 

 

12. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα Erasmus+ 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2187
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund
http://www.obi.gr/el/news/%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%85%cf%82-20/?fbclid=IwAR3fPsNaWE7qCsJPAMbpmCaJ4rLiDRZdHVYL8ST9j1cFdgwyqJmjYfmiJQo
https://ec.europa.eu/greece/news/20201218_5_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201218_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201218_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201216___3_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201216____5_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201216__4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201216__4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201215_02_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201215_02_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201214_4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201214__2_el
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13. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί άμεσα για να εξασφαλίσει 

έγκαιρη έγκριση 

 

14. To Eυρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας χορηγεί 74 εκατ. ευρώ σε τεχνολογίες αιχμής: Δύο 

πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα (RAMONES, SONICOM) με τη συμμετοχή ΕΚΠΑ και ΕΜΠ 

χρηματοδοτούνται με συνολικά 9,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ 

 

15. Σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο: Η Επιτροπή προτείνει στοχευμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης, με 

στόχο την προετοιμασία για πιθανό σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία 

 

16. Πράσινη Συμφωνία: Βιώσιμες μπαταρίες για μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία 

 

17. Θεμελιώδης μετασχηματισμός των μεταφορών: Η Επιτροπή παρουσιάζει το σχέδιό της για πράσινη, 

έξυπνη και οικονομικά προσιτή κινητικότητα 

 

18. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα: ενδυνάμωση των πολιτών για τη διαμόρφωση μιας πιο 

πράσινης Ευρώπης 

 

19. «Ομάδα Ευρώπη»: Εγκαινίαση του κόμβου Digital4Development, ο οποίος θα συμβάλει στη 

διαμόρφωση ενός δίκαιου ψηφιακού μέλλοντος σε ολόκληρο τον κόσμο 

 

20. Ψηφιακή οικονομία: Οι Ευρωπαίες είναι λιγότερο πιθανό να εργάζονται στον τομέα των τεχνολογιών 

της πληροφορίας και των επικοινωνιών ή να έχουν σχετικές δεξιότητες 

 

21. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: Οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν να θέσουν σε κίνηση 

την Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη 

 

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/20201211_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201210___5_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201210_3_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201210_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201209__5_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201209_4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201208_4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201208_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201208_1_el
https://ec.europa.eu/greece/%CE%BD%CE%B5%CF%82%CF%83/20201207__4_el
https://ec.europa.eu/greece/%CE%BD%CE%B5%CF%82%CF%83/20201207__4_el
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1137] 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
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2. «Συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τη Google Ελλάδος, για την ενίσχυση των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου» 

 

 

 

 

Η Google Ελλάδος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοίνωσε πρόγραμμα 

ψηφιακής ενδυνάμωσης για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. 

Η πρωτοβουλία αυτή από την Google περιλαμβάνει δωρεάν ομαδικά διαδικτυακά σεμινάρια, αλλά και κατ' 

ιδίαν διαδικτυακή συμβουλευτική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και έρχεται να 

λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την ανοιχτή δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για μικρές και 

πολύ μικρές επιχειρήσεις» του  ΕΠΑνΕΚ  μέσω της οποίας επιχειρήσεις στους τομείς μεταποίησης,  παροχής 

υπηρεσιών κ.α. μπορούν να επενδύσουν στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

3. «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας - 2η Πρόσκληση "Επιχειρήσεις"» 

 

Υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργατικά σχήματα, με έμφαση στην διάσταση της καινοτομίας, για 

την ανάπτυξή τους, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) με άλλες 

επιχειρήσεις. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 9/12/2020 - 26/2/2021, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5086  

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1137
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5086
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4. «Υποστήριξη δικαιούχων στην ωρίμανση και υλοποίηση πράξεων ενσωμάτωσης ΑΠΕ & ΕΞΕ σε 

κτιριακές υποδομές παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία)» 

 

 

Tεχνική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Υγείας για την επιτάχυνση της πορείας 

ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε 

ένα μεγάλο αριθμό φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας (Νοσοκομεία). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 30/10/2020 - 30/3/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5049  

 

 

 

5. «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων - Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση 

ΑΠΕ σε Νοσοκομεία στις περισσότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες» 

 

 

Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 20/10/2020 - 20/3/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5050  

 

 

 

6. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

χώρας» 

 

 

Αντικείμενο της δράσης είναι η αξιοποίηση από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ των πλέον σύγχρονων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη διάσωση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας, 

καθώς και για την, με αποτελεσματικό τρόπο, περαιτέρω ανάδειξη και προβολή της, με την ανάπτυξη 

καινοτόμου ψηφιακού περιεχομένου, που θα μπορεί να συμβάλλει στον εμπλουτισμό του τουριστικού 

προϊόντος της χώρας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 1/10/2020 - 31/1/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5004  

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5049
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5050
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5004
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7. «Study in Greece: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων» 

 

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

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

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

λειτουργία ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών προγραμμάτων.  

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

 

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

 

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

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

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

ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

 

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

- Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ» 

 

Επανασχεδίαση και ανασυγκρότηση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των Ιδρυμάτων με 

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

κουλτούρας ποιότητας. 

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

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

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

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

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

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

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

 

 

 

 

 

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

μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών» 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

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

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

 

 

 

11. «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» 

 

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

θεμάτων των εξεταζομένων μαθημάτων στις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

 

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

περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της ΟΣΣΠ λεκάνης Ασωπού» 

 

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

Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

 

 

 

13. «Ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων» 

 

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

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

ΕΣΠΑ 2014-2020. 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4955
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4962
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4868
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

 

14. «Μέσα στο Μουσείο» 

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου για την 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

 

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

 

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

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

Νοσοκομεία) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

 

 

 

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

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος» 

 

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

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

Θεσπιέων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4837
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4854
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4822
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4824
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17. «Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

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

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

Αλιάρτου-Θεσπιέων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

 

 

 

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

Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

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

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

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

 

 

 

19. «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 

 

 

 

20. «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. 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4808
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4809
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4713
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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  

 

 

 

21. «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  

 

 

 

22. «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  

 

 

 

23. «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=4703
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
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24. «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.:1138] 

 

 

1. 14η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Φρούτων και Λαχανικών  

ASIA FRUIT LOGISTICA, Χονγκ Κονγκ, 28 – 30 Σεπτεμβρίου 2021 

ASIAFRUIT CONGRESS, Χονγκ Κονγκ, 27 Σεπτεμβρίου 2021 

 

    

 

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 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Asia World-

Expo Center του Χονγκ Κονγκ. Η ASIA FRUIT LOGISTICA θα ανοίξει τις πύλες της από τις 28 έως 

τις 30 Σεπτεμβρίου του 2021, ενώ το ASIA FRUIT CONGRESS θα φιλοξενηθεί στην ίδια 

τοποθεσία, μια ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της έκθεσης, στις 27 Σεπτεμβρίου  

 

Για το έτος 2021, για πρώτη φορά μαζί με την ASIA FRUIT LOGISTICA θα πραγματοποιηθεί 

η SEAFOOD EXPO ASIA, μια εκ των κορυφαίων εκθέσεων θαλασσινών στην Ασία. Με τον τρόπο 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
mailto:svaina@sbtse.gr
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αυτό αποσκοπούν στην προσέλκυση περισσότερων εμπορικών επισκεπτών, καθώς θα έχουν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τις δύο εκθέσεις προσκομίζοντας συνδυαστικά εισιτήρια σε 

ειδικές τιμές. 

 

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

Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της το αργότερο έως τις 28 

Μαΐου 2021, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη δήλωση συμμετοχή της στο e-mail: 

y.patsiavos@ahk.com.gr  κ. Γιάννης Πατσιαβός, τηλ.: 210 6419026, κιν. 6945 234747 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης και για τη Δήλωση Συυμετοχής πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

2. FRUIT LOGISTICA SPECIAL EDITION, 18-20 Μαΐου 2021 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

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 

 

 

 

 

 

mailto:y.patsiavos@ahk.com.gr
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/12/ASIAFRUITLOGISTICA_2021_AW.pdf
https://www.fruitlogistica.de/de/Presse/Pressemitteilungen/PressemitteilungenMailings_88839.html
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1139] 

 

• 2020/C 429/01 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ψηφιακή ενιαία αγορά — Τάσεις και προοπτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» (γνωμοδότηση 

πρωτοβουλίας) 

 

• 2020/C 429/08 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Προς 

μια στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη κατανάλωση» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2020/C 429/09 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση 

στις ευάλωτες περιφέρειες» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2020/C 429/11 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ενέργεια: οι γυναίκες ως ισότιμοι παράγοντες στον 21ο αιώνα» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2020/C 429/17 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Αγορές ανθρακούχων εκπομπών: Ανάδυση, διάρθρωση και προκλήσεις για την ευρωπαϊκή 

βιομηχανία» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2020/C 429/21 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ο 

ρόλος της διαρθρωτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην προώθηση του 

μετασχηματισμού της οικονομίας κατά τρόπο καινοτόμο και έξυπνο» (διερευνητική γνωμοδότηση) 

 

• 2020/C 429/25 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και αξιοπρεπής εργασία στο διεθνές εμπόριο» (διερευνητική 

γνωμοδότηση) 

 

• 2020/C 429/26 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

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

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Στρατηγική για τις ΜΜΕ 

με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη»[COM(2020) 103 final] 

 

• 2020/C 429/34 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

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

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών —Από το αγρόκτημα στο 

πιάτο — Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα 

τροφίμων»[COM(2020) 381] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:429:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0051.01.ELL&toc=OJ:C:2020:429:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0060.01.ELL&toc=OJ:C:2020:429:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0077.01.ELL&toc=OJ:C:2020:429:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0122.01.ELL&toc=OJ:C:2020:429:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0153.01.ELL&toc=OJ:C:2020:429:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0197.01.ELL&toc=OJ:C:2020:429:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0210.01.ELL&toc=OJ:C:2020:429:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0268.01.ELL&toc=OJ:C:2020:429:TOC
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• 2020/C 429/37 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

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

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ασφαλής εγκατάσταση 

του 5G στην ΕΕ — Εφαρμογή της εργαλειοθήκης της ΕΕ»[COM(2020) 50 final] 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1140] 

   

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1794 της Επιτροπής, L402 της 16ης Σεπτεμβρίου 2020, 

για την τροποποίηση του παραρτήματος II μέρος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση υπό μετατροπή και μη βιολογικού φυτικού 

αναπαραγωγικού υλικού ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1795 της Επιτροπής, L402 της 30ής Νοεμβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του χηλικού συμπλόκου σιδήρου-λυσίνης και σιδήρου-γλουταμικού 

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

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1797 της Επιτροπής, L402 της 30ής Νοεμβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της L-βαλίνης που παράγεται από Escherichia coli KCCM 80159 ως 

πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1798 της Επιτροπής, L402 της 30ής Νοεμβρίου 2020, για τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση της μονοϋδροχλωρικής L-λυσίνης που παράγεται από Corynebacterium 

glutamicum DSM 32932 και της θειικής L-λυσίνης που παράγεται από Corynebacterium glutamicum 

KFCC 11043 ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1799 της Επιτροπής, L402 της 30ής Νοεμβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για παρασκεύασμα 6-φυτάσης που παράγεται από Komagataella phaffii CGMCC 

12056 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όρνιθες ωοπαραγωγής και άλλα πτηνά ωοπαραγωγής 

(κάτοχος της άδειας: Andrés Pintaluba S.A) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1800 της Επιτροπής, L402 της 30ής Νοεμβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του γλουταμικού μονονατρίου που παράγεται με ζύμωση με 

Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 

) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1819 της Επιτροπής, L406 της 2ας Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση χρωστικών σε υποκατάστατα σολομού ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.429.01.0281.01.ELL&toc=OJ:C:2020:429:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0027.01.ELL&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0036.01.ELL&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0039.01.ELL&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0043.01.ELL&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.406.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2020:406:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1820 της Επιτροπής, L406 της 2ας Δεκεμβρίου 2020, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά αποξηραμένης Euglena gracilis ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1821 της Επιτροπής, L406 της 2ας Δεκεμβρίου 2020, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά εκχυλίσματος από Panax notoginseng και Astragalus membranaceus 

ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

2017/2470 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1991 της Επιτροπής, L410 της 27 Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «perform-IPA» ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1993 της Επιτροπής, L410 της 4ης Δεκεμβρίου 2020, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά της σεληνιούχου βιομάζας ζυμομύκητα (Yarrowia lipolytica) ως 

νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 

) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1995 της Επιτροπής, L410 της 4ης Δεκεμβρίου 2020, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1261 όσον αφορά διοικητικές αλλαγές των 

πληροφοριών που αφορούν την ενωσιακή άδεια της οικογένειας βιοκτόνων «Hypred's iodine based 

products» ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2007 της Επιτροπής, L410 της 8ης Δεκεμβρίου 2020, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-δεκανόλη, 1,4-διμεθυλοναφθαλίνιο, 6-βενζυλαδενίνη, 

acequinocyl (ασεκινοκύλη), ιός τύπου κοκκιώσεων Adoxophyes orana, θειικό αργίλιο, amisulbrom 

(αμισουλβρώμη), Aureobasidium pullulans (στελέχη DSM 14940 και DSM 14941), azadirachtin 

(αζαδιραχτίνη), Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M (βεναλαξύλη-Μ), bixafen (βιξαφένη), 

bupirimate (βουπιριμάτη), Candida oleophila στέλεχος O, chlorantraniliprole (χλωραντρανιλιπρόλη), 

φωσφονικό δινάτριο, dithianon (διθειανόνη), dodine (δωδίνη), emamectin (εμαμεκτίνη), flubendiamide 

(φλουβενοδιαμίδη), fluometuron (φλουομετουρόνη), fluxapyroxad (φλουξαπυροξάδη), flutriafol 

(φλουτριαφόλη), hexythiazox (εξυθειαζόξη), imazamox (ιμαζαμόξη), ipconazole (ιπκοναζόλη), 

isoxaben (ισοξαβένη), L-ασκορβικό οξύ, θειική άσβεστος, πορτοκαλέλαιο, Paecilomyces 

fumosoroseus στέλεχος FE 9901, pendimethalin (πενδιμεθαλίνη), penflufen (πενφλουφαίνη), 

penthiopyrad (πενθειοπυράδη), φωσφονικά άλατα του καλίου, prosulfuron (προσουλφουρόνη), 

Pseudomonas sp. στέλεχος DSMZ 13134, pyridalyl (πυριδαλύλη), pyriofenone (πυριοφαινόνη), 

pyroxsulam (πυροξουλάμη), quinmerac (κινομεράκη), S-αμπσισικό οξύ, sedaxane (σεδαξάνιο), 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.406.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2020:406:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.406.01.0034.01.ELL&toc=OJ:L:2020:406:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.410.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:410:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.410.01.0062.01.ELL&toc=OJ:L:2020:410:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.410.01.0070.01.ELL&toc=OJ:L:2020:410:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.414.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2020:414:TOC
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sintofen (σιντοφένη), θειοθειικό αργυρονάτριο, spinetoram (σπινετοράμη), spirotetramat 

(σπειροτετραμάτη), Streptomyces lydicus στέλεχος WYEC 108, tau-fluvalinate (τ-φλουβαλινάτη), 

tebufenozide (τεβουφενοζίδη), tembotrione (τεμποτριόνη), thiencarbazone (θειενκαρβαζόνη), 

valifenalate (βαλιφεναλάτη), φωσφίδιο του ψευδαργύρου 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2040 της Επιτροπής, L420 της 11ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών 

πυρρολιζιδίνης σε ορισμένα τρόφιμα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2041 της Επιτροπής, L420 της 11ης Δεκεμβρίου 2020, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/585 όσον αφορά τον αριθμό των δειγμάτων που 

λαμβάνονται και αναλύονται από κάθε κράτος μέλος ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2042 της Επιτροπής, L420 της 11ης Δεκεμβρίου 2020, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/464 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής 

του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 

2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1749 της Επιτροπής, L421 της 7ης Οκτωβρίου 2020, 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 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2087 της Επιτροπής, L423 της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για τη μη 

ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας mancozeb, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2096 της Επιτροπής, L425 της 15ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση 

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

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

χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 

αναπαραγωγή (ΚΜΤ) ουσίες που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έμμονους οργανικούς ρύπους, ορισμένες υγρές ουσίες ή μείγματα, 

την εννεϋλοφαινόλη και μεθόδους δοκιμής για αζωχρωστικές ουσίες ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2116 της Επιτροπής, L426 της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για την 

ανανέωση της άδειας της μονοϋδροχλωρικής μονοϋδρικής L-ιστιδίνης που παράγεται από Escherichia 

coli ATCC 9637 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για σολομοειδή και την επέκταση της χρήσης της σε 

άλλα ψάρια με πτερύγια, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 244/2007 ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.420.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:420:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.420.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2020:420:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.420.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2020:420:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.421.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:421:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.423.01.0050.01.ELL&toc=OJ:L:2020:423:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.425.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:425:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2020:426:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2117 της Επιτροπής, L426 της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για την 

ανανέωση της άδειας της σεληνομεθειονίνης που παράγεται από Saccharomyces cerevisiae CNCM I-

3399 με τη νέα ονομασία «ζύμη με προσθήκη σεληνίου Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399» ως 

πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

900/2009 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2118 της Επιτροπής, L426 της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για την 

ανανέωση της άδειας του Pediococcus pentosaceus DSM 16244 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για 

όλα τα ζωικά είδη και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2010 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2119 της Επιτροπής, L426 της 16ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με 

την ανανέωση της άδειας του παρασκευάσματος κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και 

βανιλλίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα είδη χοίρων (απογαλακτισμένων), τα κοτόπουλα 

προς πάχυνση, τα κοτόπουλα που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή, όλα τα μικρά είδη πτηνών προς 

πάχυνση και όλα τα μικρά είδη πτηνών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή, και την κατάργηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1117/2010 και (ΕΕ) αριθ. 849/2012 (κάτοχος της άδειας: Vetagro SpA) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2120 της Επιτροπής, L426 της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1964 όσον αφορά την έγκριση 

παρασκευάσματος μοντμοριλλονίτη-ιλλίτη ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2121 της Επιτροπής, L426 της 16ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με 

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

phaffii DSM 32854 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα είδη πουλερικών, διακοσμητικά πτηνά, 

χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση, χοιρομητέρες και μικρά χοιροειδή προς πάχυνση ή αναπαραγωγή 

(κάτοχος της άδειας: Huvepharma EOOD) ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1141] 

  

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/1802 της Επιτροπής, L402 της 27ης Νοεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του 

οδηγού χρήστη που περιγράφει τα αναγκαία στάδια για τη συμμετοχή στο EMAS, βάσει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της 

εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 

ελέγχου (EMAS) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 8151]  ( 1 ) 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/1803 της Επιτροπής, L402 της 27ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τον καθορισμό 

κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για εκτυπωμένο χαρτί, χαρτικά και χάρτινες 

σακούλες αγορών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 8155]  ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2020:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2020:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2020:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0022.01.ELL&toc=OJ:L:2020:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2020:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0053.01.ELL&toc=OJ:L:2020:402:TOC
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• Απόφαση (EE) 2020/1804 της Επιτροπής, L402 της 27ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τον καθορισμό 

κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 8156]  ( 1 ) 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/1805 της Επιτροπής, L402 της 27ης Νοεμβρίου 2020, για την τροποποίηση των 

αποφάσεων 2014/350/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/1349 με σκοπό την παράταση της περιόδου ισχύος των 

οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

και είδη υπόδησης, καθώς και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό C(2020) 8152]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1808 της Επιτροπής, L402 της 30ής Νοεμβρίου 2020, για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1698 όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα για 

ορισμένα είδη παιδικής φροντίδας, παιδικά έπιπλα, σταθερό εξοπλισμό εξάσκησης και για το δυναμικό 

πρόκλησης ανάφλεξης από τσιγάρα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/2009 της Επιτροπής, L410 της 22ας Ιουνίου 2020, για τον 

καθορισμό των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 

2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών, όσον αφορά την επιφανειακή επεξεργασία με τη 

χρησιμοποίηση οργανικών διαλυτών, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης ξύλου και προϊόντων 

ξύλου με χημικές ουσίες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 4050]  ( 1 ) 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/2026 του Συμβουλίου, L419 της 4ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη θέση που 

πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Γενικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου όσον αφορά την έκδοση απόφασης σχετικά με την εξαίρεση ορισμένων αγορών 

τροφίμων από την εφαρμογή απαγορεύσεων ή περιορισμών εξαγωγής 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/2028 του Συμβουλίου, L419 της 7ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη θέση που 

πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης 

και Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του 

Μαυροβουνίου, αφετέρου, όσον αφορά την τροποποίηση της εν λόγω συμφωνίας με την 

αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» 

ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0073.01.ELL&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0089.01.ELL&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.402.01.0140.01.ELL&toc=OJ:L:2020:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.414.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2020:414:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.419.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2020:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.419.01.0020.01.ELL&toc=OJ:L:2020:419:TOC
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ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1142] 

  

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής, L408 της 2ας Οκτωβρίου 2020, για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2020/1828του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L409 της 25ης 

Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών 

συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2020/2020 του Συμβουλίου, L419 της 7ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με προσωρινά μέτρα ως προς τον φόρο προστιθέμενης αξίας που 

επιβάλλεται στα εμβόλια για τη νόσο COVID-19 και τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2020/2088 της Επιτροπής, L423 της 11ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά την επισήμανση των αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών στα παιχνίδια ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2020/2089 της Επιτροπής, L423 της 11ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά την απαγόρευση των αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών στα παιχνίδια ( 1 ) 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1143] 

  

• Διορθωτικό στην οδηγία 2009/47/ΕΚ του Συμβουλίου, L415 της 5ης Μαΐου 2009, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους μειωμένους συντελεστές φόρου 

προστιθέμενης αξίας 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1144] 

 

• COM/2020/826 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών 

εμπορευματικών και οδικών επιβατικών μεταφορών μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που 

αναφέρεται στη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.408.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:408:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.409.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:409:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.409.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:409:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.419.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:419:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.423.01.0053.01.ELL&toc=OJ:L:2020:423:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.423.01.0058.01.ELL&toc=OJ:L:2020:423:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.415.01.0088.01.ELL&toc=OJ:L:2020:415:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0826&qid=1608630738571&rid=29
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της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 

Ενέργειας. 

 

• COM/2020/710 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μια 

εργαλειοθήκη ευκαιριών 

 

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.:1145] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 569716-2020  

Κύπρος-Πάφος: Έτοιμο σκυρόδεμα 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 27/11/2020  15/01/2021  

2 620133-2020  

Ελλάδα-Χρυσούπολη: Νωπό 

αγελαδινό γάλα 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 22/12/2020  25/01/2021  

3 616746-2020  

Ελλάδα-Άγιοι Ανάργυροι: 

Πετρέλαιο και αποστάγματα 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 21/12/2020  02/02/2021  

4 616714-2020  

Ελλάδα-Αγρίνιο: Ρουχισμός 

επαγγελματικής χρήσης 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

GR 21/12/2020  28/01/2021  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0710&qid=1608630738571&rid=50
mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569716-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:620133-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616746-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616714-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
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Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

 

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.:1146] 

 

1. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά  

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας - Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και 

εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις  

 

Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ 

Εταιρεία: MANROOF GmbH 

Η Manroof παράγει υφάσματα και διαφημιστικά αντικείμενα σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη υπό 

δίκαιες συνθήκες εργασίας. 

Τηλέφωνο: +41 (0) 44 274 15 00 

e-mail: jvm@manroof.ch  

Πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/company/6044  

 

 

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:svaina@sbtse.gr
https://www.manroof.ch/
mailto:jvm@manroof.ch
https://agora.mfa.gr/applications/company/6044
mailto:sbtse@otenet.gr

