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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:101]  

• Δελτίο Οικονομικών & Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Δεκέμβριος 2019 

• Στοιχεία του Αιγυπτιακού Κλάδου Ενέργειας 

        - Γενικότερα Στοιχεία για τον Αιγυπτιακό Ενεργειακό Κλάδο 

        - Οι Κλάδοι Υδρογονανθράκων: Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο 

        - Ηλεκτρική Ενέργεια, ΑΠΕ 

        - Πυρηνική Ενέργεια 

        - Συμπεράσματα & Προτάσεις, Προοπτικές Δραστηριοποίησης Ελληνικών Επιχειρήσεων 

 

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:102]  

• Ο Κλάδος των Γαλακτοκομικών στη Βόρεια Μακεδονία 

                               1. Παρουσίαση Κλάδου 

                               2. Προσφορά 

                               3. Ζήτηση 

                               4. Εξωτερικό Εμπόριο 

                               5. Ανταγωνισμός 

                               6. Θεσμικό Πλαίσιο 

                               7. Συμπεράσματα 

                               8. Παράρτημα 

• Εκδηλώσεις ελληνικής γαστρονομίας για την προώθηση ελληνικών προϊόντων διατροφής στην αγορά 

της Βόρειας Μακεδονίας 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:103]  

• «Παράθυρο ευκαιρίας» για προσανατολισμό και ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών χοιρινού κρέατος 

(κυρίως νωπού) προς τη Βουλγαρία 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:104]  

• Αδυναμία εφοδιασμού καταστημάτων “Whole Foods” με όσπρια και δημητριακά - Εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για άμεση αναπλήρωση προμηθειών 

• Ενημερωτικό Δελτίο για την Αγορά Τροφίμων/Ποτών στις ΗΠΑ 14/1/2020  

https://agora.mfa.gr/infofiles/122019%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%99%CE%93%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%20%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20(2020)%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97_dairy-sector_version%20mk.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69158
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69158
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68988
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68988
https://agora.mfa.gr/infofiles/Whole%20Foods_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%BF%CF%83%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Whole%20Foods_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%BF%CF%83%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%2014%20-%201%20us.pdf
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- Το 90% των αμερικανών καταναλωτών διαβάζουν τις ετικέτες διατροφικών πληροφοριών στα 

τρόφιμα 

- Αναμένεται τριπλασιασμός των διαδικτυακών πωλήσεων τροφίμων και ποτών έως το 2023 

- Πέφτουν οι πωλήσεις γιαουρτιού στις ΗΠΑ 

• Ενημερωτικό Δελτίο για την Αγορά Τροφίμων/Ποτών στις ΗΠΑ 30/1/2020  

- Ο κλάδος τροφίμων εκφράζει τους φόβους του, ενόψει ενδεχόμενης αύξησης των δασμών στις 

εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων από την Ευρώπη. 

- Σταδιακή αντικατάσταση των τεχνιτών χρωστικών ουσιών από   άλλες,   φυτικής προέλευσης, 

σε σειρά διατροφικών προϊόντων. 

- Πέφτουν οι πωλήσεις γιαουρτιού στις ΗΠΑ 

• Τάσεις και Προβλέψεις για τον Κλάδο Τροφίμων και Ποτών στις ΗΠΑ για το 2020 

- Οι 50 κορυφαίες τάσεις στον κλάδο τροφίμων για το 2020 

- Κυριαρχία των προϊόντων φυτικής προέλευσης προβλέπουν για το 2020 οι ειδικοί 

- Οι 100 κορυφαίες τάσεις του 2019 στον κλάδο των ποτών. Προβλέψεις για το 2020 

- Οι τρεις κορυφαίες τάσεις για τη συσκευασία τροφίμων και ποτών το 2020 

          - Βιωσιμότητα 

          - Τεχνολογία 

          - Διαφάνεια 

 

ΙΡΑΚ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:105]  

• Ο κλάδος των φαρμάκων και των καλλυντικών 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:106]  

• Τρόφιμα Φυτικής Προέλευσης κερδίζουν έδαφος στον Καναδά 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:107]  

• Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων, Δεκέμβριος 2019 

 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:108]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Δεκέμβριος 2019 

    

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:109]  

• Νέος Νόμος για τον ρωσικό αμπελο-οινικό κλάδο - Εκτιμήσεις 

• Διμερές εξαγωγικό εμπόριο Ελλάδας – Ρωσίας: 9μηνο 2018-2019 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%2028%20%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20(10)%20us.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%203%20%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Iraqi%20Pharmaceuticals%20%20presentation%20iq.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69168
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Croatia_Dec_2019%20hr.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%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20ro.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69109
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69030
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ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:110]  

• Φεστιβάλ Βαλκανικών Τυριών (25-24 Απριλίου, Βελιγράδι) 

 

- Σε κάθε φεστιβάλ προσκαλούνται ως καλεσμένοι παραγωγοί από μια τιμώμενη χώρα. Στο 

παρελθόν τιμώμενες χώρες ήταν η Ολλανδία, η Γαλλία, η Ελβετία, ενώ φέτος θα είναι η 

Ελλάδα. 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Δεκέμβριος 2019 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:111]  

• Οικονομικό & Επιχειρηματικό Δελτίο Σουηδίας, Αριθμός 1, Ιανουάριος 2020 

• Ανάλυση Εμπορικού Ισοζυγίου Ελλάδας-Σουηδίας, Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:112] 

 

 

1. Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης: το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας και ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης 

 

2. Φυτοφάρμακα: Η Επιτροπή απαγορεύει νεονικοτινοειδές εντομοκτόνο από την αγορά της ΕΕ 

 

3. Προετοιμασία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 

 

4. Βιομηχανική πολιτική: συστάσεις για την υποστήριξη του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης σε έξι 

στρατηγικούς επιχειρηματικούς τομείς: συνδεδεμένα, καθαρά και αυτόνομα οχήματα, τεχνολογίες και 

συστήματα υδρογόνου, έξυπνη υγεία, βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων, βιομηχανία χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών, και κυβερνοασφάλεια 

 

5. Δημοσίευση των τελευταίων στοιχείων για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων: Αυξάνονται οι 

εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ 

 

6. Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η ανάπτυξη 

συνεργειών μεταξύ διαφορετικών χαρτών πορείας για την κυκλική οικονομία» (γνωμοδότηση 

πρωτοβουλίας) 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69040
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%202019%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69128
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69107
mailto:sbtse@otenet.gr
http://sbtse.gr/2020/01/16/%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7/
http://sbtse.gr/2020/01/16/%cf%86%cf%85%cf%84%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b5/
https://ec.europa.eu/greece/news/20200122_2__el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6204
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6204
https://ec.europa.eu/greece/news/20200204_4__el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0029.01.ELL&toc=OJ:C:2020:014:TOC
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7. Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ψηφιοποίηση, 

τεχνητή νοημοσύνη και ισότητα — Πώς θα ενισχυθεί η ΕΕ στον παγκόσμιο αγώνα για τις μελλοντικές 

δεξιότητες και την εκπαίδευση χωρίς τον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων»  (διερευνητική 

γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της φινλανδικής Προεδρίας) 

 

8. Ειδική έκθεση αριθ. 01/2020 «Η δράση της ΕΕ στον τομέα του οικολογικού σχεδιασμού και της 

ενεργειακής επισήμανσης: Η σημαντική συμβολή της στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

περιορίζεται λόγω μεγάλων καθυστερήσεων και προβλημάτων μη συμμόρφωσης» 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:113] 

 

 

1. «Ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος Βορείων Σποράδων - ΟΧΕ Νήσων Βορείων Σποράδων» 

 

Παρεμβάσεις για την προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος των νησιών των Βορείων Σποράδων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Μαγνησίας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 13/1/2020 - 28/2/2020, έως 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4643  

 

 

 

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

συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων 

ERANETs» 

 

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

την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0046.01.ELL&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.018.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2020:018:TOC
mailto:svaina@sbtse.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4643
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4639
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3. «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 

 

 

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

 

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

οριοθέτησης των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, εκπόνησης των ειδικών χωρικών 

πλαισίων για την βιομηχανία, τις υδατοκαλλιέργειες και τους υδρογονάνθρακες. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

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

 

 

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

της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

 

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

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

απαραίτητων Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή των βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα συλλογής και 

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

μονάδων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 4/11/2019 - 31/3/2020 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4645
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4602
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4592
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6. «Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 

 

Κάλυψη αναγκών κτιριακών υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και προμήθεια εκπαιδευτικού 

εξοπλισμού. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

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

 

 

 

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

 

Παρεμβάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α’ προτεραιότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

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

 

 

 

8. «Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, περιβαλλοντική αναβάθμιση και διευκόλυνση χρήσης ποδηλάτου 

στην Καρδίτσα» 

 

Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, περιβαλλοντική αναβάθμιση και διευκόλυνση χρήσης ποδηλάτου, δράσεις 

που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας με τίτλο 

«Καρδίτσα, πόλη να ζεις». 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Καρδίτσας 

Περίοδος υποβολής: 1/8/2019 - 28/2/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4523  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4587
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4534
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4523
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9. «Ανάδειξη χαρακτηριστικών τοποσήμων και δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων στα 

Τρίκαλα» 

 

Αισθητική ανάπλαση, περιβαλλοντική αναβάθμιση και δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων, 

δράσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων 

με τίτλο «Τρίκαλα – Μια ανοιχτή Πόλη - Πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου». 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Τρικάλων 

Περίοδος υποβολής: 1/8/2019 - 28/2/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4522  

 

 

 

10. «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 

 

Η δημιουργία Πράσινων Σημείων αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα σύμφωνα με το 

νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της προετοιμασίας για 

την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 2/3/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4515  

 

 

 

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

 

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

υλοποίησης των Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4522
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4515
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
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12. «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  

 

 

 

13. «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  

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2020/C 12/07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2020 ΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Επιχορηγήσεις για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και 

εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1144/2014 

 

• 2020/C 12/08 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2020 Πολυπρογράμματα Επιχορηγήσεις για ενέργειες 

ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική 

αγορά και σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 

 

• 2020/C 13/07 Ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων – GP/DSI/ReferNet_FPA/001/20 

ReferNet — Ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμοσύνης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

(ΕΕΚ) του Cedefop 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.012.01.0009.01.ELL&toc=OJ:C:2020:012:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.012.01.0025.01.ELL&toc=OJ:C:2020:012:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.013.01.0016.01.ELL&toc=OJ:C:2020:013:TOC
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:114] 

 

 

1. Πρόσκληση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

στην «FOOD EXPO» 7-9 Μαρτίου 2020 

 

 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το ΚΥΕ (Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων) ανακοινώνει τη 

συμμετοχή της στην 7η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «Food Expo» η οποία θα πραγματοποιηθεί 

από 7 έως και 9 Μαρτίου 2020, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo, στα Σπάτα. Παράλληλα με την 

FOOD EXPO, διεξάγεται και η Διεθνής Έκθεση Οίνου και Αποσταγμάτων  «Oenotelia». 

 

Η «Food Expo», είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση στην Ελλάδα, μέσω της οποίας δίνεται η 

δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να έρθουν σε επαφή με Έλληνες και ξένους αγοραστές και να συνάψουν 

σπουδαίες συμφωνίες εντός και εκτός συνόρων. Το υψηλό επίπεδο των εμπορικών επισκεπτών από ολόκληρη 

τη χώρα και το εξωτερικό, η άρτια διοργάνωση της έκθεσης, αλλά και οι πολλές και σημαντικές εμπορικές 

επαφές που πραγματοποίησαν οι εκθέτες που συμμετείχαν στην προηγούμενη «Food Expo & Oenotelia» το 

2019 , οδηγούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να συμμετάσχει δυναμικά για 5η  συνεχόμενη χρονιά στην 

Έκθεση, με περίπτερο των 380 τ.μ. και με την ταυτόχρονη συμμετοχή και οικονομική στήριξη των 

Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

mailto:svaina@sbtse.gr
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Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, καλλυντικών, βιολογικών και παραδοσιακών 

προϊόντων, γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, που επιθυμούν να λάβουν μέρος ως εκθέτες στο 

περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο και όχι 

αργότερα από την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:15 μ.μ., συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

αίτηση συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αποστολή στο e-mail: info@kye.com.gr). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία: 

– Πρόσκληση Συμμετοχής (pdf) 

– Αίτηση Συμμετοχής (Γενικών Προϊόντων, Οίνου , Ατομικού και Ομαδικού Περιπτέρου) 

–Κάτοψη του Εκθεσιακού Κέντρου, με τη θέση της Περιφέρειας στο Hall 1 (jpg) 

–Έντυπο Εκθετών (pdf) 

 

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.:115] 

 

• 2020/C 14/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Διεθνές εμπόριο και τουρισμός — Ένα παγκόσμιο θεματολόγιο βιώσιμης ανάπτυξης» (γνωμοδότηση 

πρωτοβουλίας) 

 

• 2020/C 14/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Σύνοψη του κόστους και των οφελών των επενδύσεων στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

(ΥΑΕ)» (διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της Φινλανδικής Προεδρίας) 

 

• 2020/C 24/08 Ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων 

αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων συγκολλημένων σωλήνων κάθε είδους 

από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Λευκορωσίας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 

και Ρωσίας 

 

• 2020/C 28/05 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την πολιτική 

συνοχής και την κυκλική οικονομία (2017/2211(INI)) 

 

 

 

 

mailto:info@kye.com.gr
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/01/inv_pste_Food_Expo_2020.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/01/appl_form_gp_foodexpo_2020.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/01/appl_form_ap_oenotelia_2020.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/01/appl_form_ap_foodexpo_2020.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/01/appl_form_οp_foodexpo_2020.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/01/food_expo_2020_im.jpg
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/01/exhibitors_foodexpo_2020.pdf
mailto:svaina@sbtse.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0040.01.ELL&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.014.01.0052.01.ELL&toc=OJ:C:2020:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.024.01.0017.01.ELL&toc=OJ:C:2020:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.028.01.0040.01.ELL&toc=OJ:C:2020:028:TOC
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:116] 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/11 της Επιτροπής L06 της 29ης Οκτωβρίου 2019 για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων 

σχετικά με την παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις 

έκτακτου κινδύνου για την υγεία ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/16 της Επιτροπής L07 της 10ης Ιανουαρίου 2020 για την έγκριση 

της διάθεσης στην αγορά του χλωριούχου ριβοζυλονικοτιναμιδίου 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) 2020/17 της Επιτροπής L07 της 10ης Ιανουαρίου 2020 για τη μη 

ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας chlorpyrifos-methyl, 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 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/18 της Επιτροπής L07 της 10ης Ιανουαρίου 2020 για τη μη 

ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας chlorpyrifos, 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 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/23 της Επιτροπής L08 της 13ης Ιανουαρίου 2020 για τη μη 

ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας thiacloprid, 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 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/24 της Επιτροπής L08 της 13ης Ιανουαρίου 2020 για την έγκριση 

της επέκτασης της χρήσης σπόρων chia (Salvia hispanica) ως νέου τροφίμου και την αλλαγή των 

προϋποθέσεων χρήσης και των ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης των σπόρων chia (Salvia hispanica) 

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 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.006.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2020:006:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.007.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2020:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.007.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2020:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.007.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2020:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.008.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2020:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.008.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2020:008:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   13 
 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/25 της Επιτροπής L08 της 13ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την 

τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά 

τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/35 της Επιτροπής L12 της 15ης Ιανουαρίου 2020 για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικών μέτρων 

διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα 

 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/42 της Επιτροπής L15της 17ης Ιανουαρίου 2020 για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 με στόχο την ταξινόμηση της ουσίας 

«βαμβερμυκίνη» όσον αφορά το ανώτατο όριο καταλοίπων της ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/43 της Επιτροπής L15 της 17ης Ιανουαρίου 2020 για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 με στόχο την ταξινόμηση της ουσίας κικλεσονίδη 

όσον αφορά το ανώτατο όριο καταλοίπων της ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/103 της Επιτροπής L19 της 17ης Ιανουαρίου 2020 για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 844/2012 όσον αφορά την εναρμονισμένη 

ταξινόμηση δραστικών ουσιών ( 1 ) 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/106 της Επιτροπής L19 της 23ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση του μυρμηκικού νατρίου ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα 

ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/107 της Επιτροπής L19 της 23ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση της ουσίας ponceau 4R ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για σκύλους, 

γάτες και διακοσμητικά ψάρια ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:117] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/27 της Επιτροπής L08 της 13ης Ιανουαρίου 2020 για τη μετάθεση 

της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας propiconazole (προπικοναζόλη) για χρήση σε 

βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8 ( 1 ) 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/48 του Συμβουλίου L16I της 21ης Ιανουαρίου 2020 για την τροποποίηση της 

απόφασης (ΕΕ) 2019/274 για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.008.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2020:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.012.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2020:012:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.015.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2020:015:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.015.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2020:015:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.019.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.019.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2020:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.019.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2020:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.008.01.0039.01.ELL&toc=OJ:L:2020:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.016.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:016I:TOC
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Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ( 1 ) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:118] 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (EE) 2020/12 της Επιτροπής L06 της 2ας Αυγούστου 2019 για τη 

συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τα πρότυπα για τις ικανότητες και τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες, τις πρακτικές εξετάσεις, 

την έγκριση προσομοιωτών και την ιατρική καταλληλότητα ( 1 ) 

 

• Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το 

κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία 

σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και 

των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:119] 

 

• COM/2020/37 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 Μια Ένωση που 

επιδιώκει περισσότερα 

 

• COM/2020/32 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ανανέωση της συμφωνίας 

επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας 

 

• COM/2020/27 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

• COM/2020/14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ 

 

• COM/2020/22 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.006.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2020:006:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.013.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.013.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0037&qid=1580892054121&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0032&qid=1580892054121&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0027&qid=1580892054121&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0014&qid=1580892054121&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0022&qid=1580892054121&rid=14
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

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

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:120] 

 

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 47419-2020  

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: 

Παστεριωμένο γάλα 

Είδος αρχής: Τοπικές αρχές 

Είδος εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία 

Σύμβαση: Προμήθειες 

GR 31/01/2020  04/03/2020  

2 32973-2020  

Ελλάδα-Πεζά: Μηχανήματα 

επεξεργασίας λυμάτων 

Είδος αρχής: Τοπικές αρχές 

Είδος εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία 

Σύμβαση: Προμήθειες 

GR 23/01/2020  02/03/2020 

3 25213-2020  

Ελλάδα-Παπάγου: Φουσκωτά 

σκάφη 

Είδος αρχής: Υπουργείο ή άλλη 

εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή 

Είδος εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Διαδικασία: Κλειστή διαδικασία 

Σύμβαση: Προμήθειες 

GR 17/01/2020  17/03/2020  

4 622636-2019  

Ελλάδα-Βόλος: Μηχανήματα 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

Είδος αρχής: Φορέας κοινής 

ωφελείας 

Είδος εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Διαδικασία: Ανοικτή διαδικασία 

GR 31/12/2019  30/03/2020  

mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47419-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32973-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25213-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:622636-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
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Σύμβαση: 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.:121] 

 

1. ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (BRPL20200116001) – Πολωνική εταιρεία που αποτελεί 

εξουσιοδοτημένο διανομέα χημικών προϊόντων και υπηρεσιών στους κλάδους της χημικής 

βιομηχανικής και της βιομηχανικής τεχνολογίας. Η εταιρεία επιθυμεί την εισαγωγή νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών. 

 

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ (BRRO20200113001) – Ρουμανική εταιρεία παραγωγής εσωτερικών 

περσίδων αναζητά πρώτες ύλες για τα συστήματα σκίασης τους και ενδιαφέρεται για συνεργασία με 

ευρωπαίους εταίρους, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες προμήθειας. 

 

3. ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (BRHR20200116001) – Κροατική εταιρεία 

παράγει σπιτικά αποστάγματα φρούτων και λικέρ, χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο 

απόσταξης, με εντελώς φυσικά συστατικά και χωρίς βιομηχανική αλκοόλη και πρόσθετα. Τα προϊόντα 

μπορούν να διατεθούν σε χώρους φιλοξενίας ή να πωληθούν σε καταστήματα και σε συνδυασμό με το 

δημιουργικό τους σχεδιασμό τα κάνει κατάλληλα για δώρα. Η εταιρεία αναζητά παραγωγούς γυάλινων 

και κεραμικών συσκευασιών, καθώς και μεταλλικών κυτίων κασσίτερου, για τα προϊόντα τους, ώστε 

να συνάψει μαζί τους συμφωνίες προμήθειας. 

 

4. ΠΟΤΑ (BRES20200127001) – Ισπανική εταιρεία που διανέμει οινοπνευματώδη ποτά και ουίσκι σε 

όλη την ισπανική επικράτεια, αναζητά έναν νέο διεθνή αξιόπιστο προμηθευτή, κυρίως από την ΕΕ 

αλλά και από τρίτες χώρες, που να ενδιαφέρεται να εξάγει στην Ισπανία και να υπογράψει μαζί  τους 

συμφωνία διανομής. 

 

5. ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (BRES20190627001) – Ισπανική εταιρεία αναπτύσσει ένα ελαφρύ, 

φορητό, πτυσσόμενο και εύκολο στη χρήση αρθρωτό σύστημα ηλιακής γενιάς για οικιακά, εμπορικά 

και μικρά επιχειρηματικά περιβάλλοντα, αναζητά παραγωγούς ηλιακών κυψελών υψηλής απόδοσης 

ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες κατασκευής. 

 

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://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be37b054-1927-4a3b-8329-ad6d44e06cca
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab1e9ad3-69dd-4948-9f12-b9e135750472
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad0a0b97-34fc-4ed1-9396-7506f4f2e804
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd0eae20-442a-4e8a-902b-2d12a087ce29
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b7a5f81-f4f4-45f7-ae0d-5e6595962282
mailto:sbtse@otenet.gr

