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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:666]  

•  Εξωτερικό εμπόριο Γερμανίας Μάιος- διμερές εμπόριο- αύξηση ελληνικών εξαγωγών 

• Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας (Covid 19) στην γερμανική επιχειρηματικότητα 

• Σχέδιο πέντε σημείων για ενίσχυση της γερμανικής εξαγωγικής βιομηχανίας και των γερμανικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων 

• Έρευνα οικονομικής συγκυρίας της Κεντρικής Ένωσης Βιομηχανικών και Εμπορικών 

Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK) 

• Αντικρουόμενες απόψεις για την εξέλιξη της Γερμανικής Οικονομίας στο 2020 και 2021 

• Εθνικό Σχέδιο Γερμανίας για το Υδρογόνο- επιτάχυνση επενδυτικών προγραμμάτων 

• Μελέτη Ινστιτούτου IFO για την υπέρβαση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού 

• Έρευνα σε επιχειρήσεις Βάδης-Βυρτεμβέργης για τις επιπτώσεις της πανδημίας και τα μέτρα 

στήριξης της οικονομίας   

• Επιχειρηματικός Οδηγός 

- Α. Γενικά Στοιχεία 

- Β. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

- Γ. Φορολογία 

- Δ. Επενδυτικό Περιβάλλον 

• Ε. Διαγωνισμοί – Προμήθειες 

• Χρήσιμες διευθύνσεις στον κατασκευαστικό κλάδος της Γερμανίας 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:667]  

• Πορεία κατανάλωσης αγροδιατροφικών προϊόντων στην Ιταλία (2019) ανάλυση προοπτικών των 

ελληνικών εξαγωγών στη συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων 

Α) Τάσεις στη κατανάλωση αγροδιατροφικών προϊόντων 

Β) Προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος 
1. Ιχθυρά 

2. Γιαούρτι 

3. Φέτα (ΚΣΟ 04069032) 

4. Παρασκευάσματα διατροφής 

4.1. Ζυμαρικά 

4.2. Προϊόντα τύπου κορν φλέικς, μπάρες 

4.3. Φρυγανιές, ψωμί με καρυκεύματα, μπισκότα,γκοφρέτες 

4.4. Λαχανικά, φρούτα, καρποί επεξεργασμένα, διατηρημένα, 

παρασκευασμένα (κατηγορία ΚΣΟ 20) 

https://agora.mfa.gr/infofiles/StatisticsBilateral_Mai_2020%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71307
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71291
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71291
https://agora.mfa.gr/infofiles/DIHK_Umfrage%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/DIHK_Umfrage%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71249
https://agora.mfa.gr/infofiles/Nationale%20Strategie%20Wasserstoff%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Nationale%20Strategie%20Wasserstoff%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71269
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71265
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71265
https://agora.mfa.gr/infofiles/DoingBusinessInGermany2018_GrafeioOEY-Berlin%202020%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71267
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71244
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71244
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4.4.1. Ελιές 

4.4.2. Μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού (ΚΣΟ 2007) 

4.4.3. Καρποί και φρούτα παρασκευασμένα ή 

διατηρημένα (ΚΣΟ   2008) 

4.5. Λαχανικά κατεψυγμένα 

4.6. Λαχανικά διατηρημένα 

5. Ξηροί καρποί, μη επεξεργασμένοι παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι (στη φυσική μορφή) 

6. Μέλι 

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:668]  

• Οικονομικό Προφίλ Κύπρου 

• Οικονομικό προφίλ Κύπρου Α΄ Τριμήνου 

 

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:669]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Ιούνιος 2020 

• Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

o GazpromExport και Mytilineos υπέγραψαν 10ετή σύμβαση για την 

προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου που αφορά την περίοδο 2020-

2030 

o Από τις 26 Ιουνίου, τα προϊόντα στην Ευρασιατική Οικονομική 

Ένωση θα φέρουν το σήμα «ΓΤΟ» εάν στην παραγωγή 

χρησιμοποιούνται γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 

o Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να είναι υπεύθυνες για την 

εισαγωγή προϊόντων που υπόκεινται σε κυρώσεις 

• Ενημερωτικό Σημείωμα 

- Εφαρμογή Εθνικού Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης και Ανίχνευσης Προϊόντων στη 

Ρωσική Ομοσπονδία και σταδιακή εφαρμογή στις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης   

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 670]  

• Δραστηριοποίηση γερμανικών εταιρειών στην τουρκική οικονομία    

Έρευνα γερμανικής Ένωσης Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9B%20%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%202019%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9B%20%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%20%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F%202020%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_June_2020%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/20200708_%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%20ru.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70316
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70316
mailto:sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:671] 

 

 

1. Διαβούλευση Ε.Ε. σχετικά με τις επιπτώσεις του COVID-19 στις επιχειρήσεις. Πείτε μας τη 

γνώμη σας! 

 

2. Δημόσια Διαβούλευση - Συμμετοχή στη διαδικασία αναθεώρησης της κοινής εμπορικής πολιτικής της 

ΕΕ 

 

3. Ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ: η Επιτροπή επενδύει 1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα καθαρών 

τεχνολογιών 

 

4. Πράσινη ανάκαμψη: Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας 

 

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανεώνει τη διαδικτυακή της πύλη «Πείτε την άποψή σας» 

 

6. Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2020: Ακόμη βαθύτερη ύφεση και μεγαλύτερες αποκλίσεις 

 

7. Κορονοϊός: Εγκρίνονται σε χρόνο ρεκόρ μέτρα στήριξης για την Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής 

συνοχής 

 

8. Ανάπτυξη δεξιοτήτων μετά την πανδημία: Η Επιτροπή δημοσιεύει νέες κατευθυντήριες γραμμές για 

τις ψηφιακές ικανότητες 

 

9. Δίκαιη και απλουστευμένη φορολογία: Η Επιτροπή προτείνει νέα δέσμη μέτρων που θα συμβάλει στην 

ανάκαμψη και την ανάπτυξη της Ευρώπης 

 

10. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά 

με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 

 

11. Πρόγραμμα Future Loading (μια κοινωνική πρωτοβουλία που πραγματοποιεί η Coca-Cola στην 

Ελλάδα μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στήριξης μικρών επιχειρήσεων στον Τομέα της 

Ho.Re.Ca) 

 

12. Συνεργασία του ΣΒΘΣΕ με το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο 

 

13. Πρόσκληση Συμμετοχής σε δωρεάν σεμινάρια εκπαίδευσης σε θέματα υγειονομικού 

πρωτοκόλλου_ΠΣΤΕ ΚΥΕ 

 

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   

http://sbtse.gr/2020/07/27/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b5-%ce%b5-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83/
http://sbtse.gr/2020/07/27/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b5-%ce%b5-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83/
http://sbtse.gr/2020/07/21/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9/
http://sbtse.gr/2020/07/21/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9/
http://sbtse.gr/2020/07/07/%cf%8e%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b7-%ce%b5%cf%80/
http://sbtse.gr/2020/07/24/%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac%ce%b5%ce%b9/
http://sbtse.gr/2020/07/07/%ce%b7-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1/
http://sbtse.gr/2020/07/07/%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ad%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-2020-%ce%b1%ce%ba%cf%8c/
http://sbtse.gr/2020/07/13/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%cf%81%ce%b5%ce%ba%cf%8c%cf%81/
http://sbtse.gr/2020/07/13/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%cf%81%ce%b5%ce%ba%cf%8c%cf%81/
http://sbtse.gr/2020/07/14/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af/
http://sbtse.gr/2020/07/15/%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b7/
http://sbtse.gr/2020/07/24/%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af/
http://sbtse.gr/2020/07/24/%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af/
http://sbtse.gr/2020/07/29/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-future-loading/
http://sbtse.gr/2020/07/21/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b2%ce%b8%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%84%ce%b1%ce%bb/
http://sbtse.gr/2020/07/27/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd/
http://sbtse.gr/2020/07/27/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd/
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:672] 

 

 

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. 

 

 

2. «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» 

Η Δράση έχει ως κύριο στόχο την Περιφερειακή Ανάπτυξη και αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών 

σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα 

από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως 

πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες 

χρήσεις. 

Μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων επιδιώκεται ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στον τομέα της διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και η κάλυψη της αλυσίδας προστιθέμενης 

www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
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αξίας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που προβαίνουν σε ορθολογικές πρακτικές εργασιών ανακύκλωσης στα 

πλαίσια αξιοποίησης οικονομικά ανακυκλώσιμων υλικών, η προώθηση και ενσωμάτωση υψηλής 

τεχνογνωσίας/τεχνολογίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας, η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από 

ανακυκλωμένα υλικά και η ενίσχυση της παραγωγής εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 29/07/2020 και ώρα 17.00 έως 30/09/2020 και ώρα 17.00. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=66&cs=  

 

 

3. «Κέντρα Ικανοτήτων» 

 

Τα ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε 

μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 24/6/2020 - 29/9/2020, και ώρα 16:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4876  

 

 

4. «Δίκτυο διασφάλισης δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας μέσω της Ενίσχυσης των 

Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες 

ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 27/7/2020 - 30/9/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4937  

 

 

 

 

 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=66&cs=
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4876
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4937
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5. «Εθνική Στρατηγική Δημόσιας υγείας με έμφαση στους λοιμογόνους παράγοντες [ΠΡ_52]» 

Ανάπτυξη μιας διατομεακής Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας με έμφαση στους λοιμογόνους παράγοντες 

(π.χ. SARS – CοV-2) για την ενίσχυση επιχειρησιακών λειτουργιών επιτελικού χαρακτήρα της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Υγείας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 24/7/2020 - 30/10/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4932  

 

 

6. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2020-2021 στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας» 

Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και 

φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, για το έτος 2020-2021, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 21/7/2020 - 30/8/2020, έως 14:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4924  

 

 

7. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2020-2021 στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας (ΑμεΑ)» 

Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και 

φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών με αναπηρία για το έτος 2020-2021, σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 

Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) 

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 21/7/2020 - 30/8/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4925  

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4932
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4924
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4925
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8. «Καινοτομία στην αλιεία» 

Στηρίζονται έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αλιευτικών 

προϊόντων και εξοπλισμού, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων 

διαχείρισης και οργάνωσης, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο της μεταποίησης και της εμπορίας. Η εφαρμογή των 

δράσεων της παρούσας πρόσκλησης εκτός από την θάλασσα επεκτείνεται και στα εσωτερικά ύδατα. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 25/7/2020 - 15/11/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4891  

 

 

 

9. «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές 

ενέργειες» 

Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους 

εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη 

συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων (για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της 

ιχνηλασιμότητας ων προϊόντων που εκφορτώνονται, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, συμβολής στην 

προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας), για την κατασκευή ή 

τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων. Η κοινοτική 

στήριξη μπορεί να δοθεί για αντίστοιχες υποδομές στην αλιεία εσωτερικών υδάτων. Επισημαίνεται ότι η 

κοινοτική στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών. 

Στα πλαίσια των προαναφερόμενων δράσεων μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ένταξη έργων με 

προπαρασκευαστικές ενέργειες (μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις, κλπ). Στηρίζονται από το ΕΤΘΑ τυχόν 

ενέργειες που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο της 

βελτίωσης της διαχείρισης, των συστημάτων οργάνωσης, της επεξεργασίας, των διαδικασιών και των τεχνικών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 10/7/2020 - 30/9/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4888  

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4891
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4888
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10. «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ [ΠΡ_51]» 

Υπηρεσίες επιχειρησιακής και τεχνολογικής υποστήριξης και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

ΙΙ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 10/6/2020 - 15/9/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4866  

 

 

11. «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  

 

 

 

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

της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

Χρηματοδότηση της κατασκευής Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (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: 10/6/2020 - 4/9/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4843  

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4866
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4868
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4843
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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. 

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. «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές 

- 2η Πρόσκληση» 

Εκπόνηση μελετών για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη γεωργία 

(συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 30/6/2020 - 31/8/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4858  

 

 

 

 

 

 

 

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=4858
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16. «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  

 

 

17. «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  

 

 

18. «Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών εντός της πόλης της 

Λάρισας» 

Κατασκευή ηχοπετασμάτων συνολικού μήκους 9,5 χιλιομέτρων σε τμήματα των γραμμών του σιδηροδρομικού 

ΠΑΘΕ που διέρχεται από την πόλη της Λάρισας και στα οποία δεν υπάρχει περίφραξη. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 11/5/2020 - 31/8/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4819  

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4822
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4824
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4819
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19. «Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος διαδρομής πολιτισμού – τουρισμού στη Θεσσαλία» 

Παρεμβάσεις σε μνημεία πολιτισμού που βρίσκονται στην κεντρική διαδρομή της Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης (ΟΧΕ) Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία ή σε περιοχές 'δορυφόρους', όπως 

περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της υπόψη ΟΧΕ, αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 4/5/2020 - 31/8/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4815  

 

 

20. «Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων 

από την επιδημία COVID-19 και για την βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε ανθεκτικές 

υπηρεσίες υγείας.» 

Παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα υγείας που συνάδουν με την εθνική στρατηγική στον τομέα της υγείας και 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Περιφέρειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 4/5/2020 - 31/8/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4815  

 

 

21. «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  

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4815
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4815
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4808


 

 een.ec.europa.eu                   13 
 

22. «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  

 

 

23. «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  

 

 

24. «Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια κτίρια στις 

περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» 

Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που 

έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 24/2/2020 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4703  

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4809
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4713
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4703
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25. «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  

 

 

26. «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  

 

 

27. «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=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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28. «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 227/08 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2020 — EAC/A03/2020, Διαπίστευση Erasmus στον 

τομέα της νεολαίας 

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ELL&toc=OJ:C:2020:227:TOC
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:673] 

 

 

1. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2020: Εκδήλωση συναντήσεων με Γερμανικές εταιρείες 

 

 

 

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas, σε συνεργασία με το 

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, 

προσκαλεί ενδιαφερόμενους στην εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων: 

«Thessaloniki International Fair matchmaking event». Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες (ή 

άλλους φορείς), αποκλειστικά από την Ελλάδα και την Γερμανία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 

μεταξύ 7-11/9/2020 στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Γερμανία είναι η τιμώμενη χώρα της 

έκθεσης και αναμένεται ότι πολλές Γερμανικές εταιρείες θα επισκεφτούν ή και θα εκθέσουν. 

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με Γερμανικές εταιρείες (ή άλλους φορείς) 

και να αναπτύξουν επιχειρηματικές, ερευνητικές και τεχνολογικές συνεργασίες σχετικές με 

τεχνολογίες, προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνογνωσία. 

 

Η εκδήλωση εστιάζει κυρίως στα παρακάτω θεματικά πεδία: 

• Ενέργεια 

• Περιβάλλον 

• Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

• Τρόφιμα &Ποτά 

• Δομικά Υλικά 

 

Διαδικασία εγγραφής: 

Για εγγραφή επισκεφθείτε την πλατφόρμα της εκδήλωσης, όπου μπορείτε να εισάγετε το προφίλ σας 

και να επιλέξετε τις συναντήσεις σας. Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο 

https://praxinetwork.gr/el/event/2386
http://www.enterprise-hellas.gr/
https://griechenland.ahk.de/gr/
https://sbe.org.gr/
https://thessaloniki-international-fair-matchmaking-2020.b2match.io/
https://www.thessalonikifair.gr/el
https://www.thessalonikifair.gr/el/timomeni-hora-germania
https://thessaloniki-international-fair-matchmaking-2020.b2match.io/
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Γερμανικό περίπτερο 13, κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και θα γίνονται 

σε προκαθορισμένη ώρα και ημέρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων. 

 

Προθεσμία εγγραφής: 5/9/2020 

 

Κόστος συμμετοχής: Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. 

 

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να 

απευθύνονται στο Τμήμα ΕΕΝ του ΣΒΘΣΕ. 

 

 

2. Διεθνείς Εκθέσεις FRUIT LOGISTICA 2021 

 

 

29η FRUIT LOGISTICA 2021 (Βερολίνο, 03.– 05.02.2021) 

14η ASIA FRUIT LOGISTICA & ASIA FRUIT CONGRESS (Σιγκαπούρη, 18. – 20.11.2020) 

 

H επόμενη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης για Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά, FRUIT 

LOGISTICA, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 3–5 Φεβρουαρίου 2021, η οποία διοργανώνεται 

από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου και επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι το 

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Στην προηγούμενη διοργάνωση, η Ελλάδα και η Κύπρος εκπροσωπήθηκαν από 78 και 17 επιχειρήσεις 

αντίστοιχα, μεταξύ αυτών αγροτικοί συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις φρέσκων φρούτων και λαχανικών, 

καθώς και εταιρίες τεχνικών συστημάτων, εξοπλισμού και συσκευασίας. 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής για την FRUIT 

LOGISTICA 2021, που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 3–5 Φεβρουαρίου 2021 πατώντας 

ΕΔΩ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιουλίου 2020 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

https://www.fruitlogistica.de/en/Exhibitors/StandRental/StandRental.html
http://sbtse.gr/2020/07/24/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-fruit-logistica-2021/
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3. Πρόσκληση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,στην «1η 

GREEK-NORDIC DIGITAL TRADE WEEK»9 – 13 Νοεμβρίου 2020 

 

 

 

Αναγνωρίζοντας τις εξαγωγικές προσπάθειες των Ελλήνων παραγωγών και επιχειρηματιών και με 

δεδομένο τις συνέπειες του COVID-19 στον αγροδιατροφικό κλάδο παγκοσμίως, η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τη RECO EXPORTS ανέλαβαν την πρωτοβουλία για τη 

δημιουργία της ψηφιακής εκδήλωσης «1η GREEK-NORDIC DIGITAL TRADE WEEK» με 

σκοπό να δημιουργηθούν ουσιαστικές ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης των εξαγωγών του 

αγροδιατροφικού κλάδου στις Σκανδιναβικές χώρες. 

Η «GREEK-NORDIC DIGITAL TRADE WEEK» πρόκειται να αποτελέσει μια μοναδική πλατφόρμα 

επικοινωνίας και δικτύωσης Ελλήνων παραγωγών βιολογικών, πρωτίστως, Τροφίμων και Ποτών με 

αγοραστές, διανομείς, χονδρεμπόρους, retailers, bloggers, press, media, food experts κ.α. από τις 

Σκανδιναβικές χώρες αλλά και μια πλατφόρμα προβολής του Αγροδιατροφικού Τομέα της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το 

συντομότερο και όχι αργότερα από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00, 

συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αποστολή στο e-mail: 

info@kye.com.gr). 

Συνημμένα Αρχεία: 

– Πρόσκληση Συμμετοχής 

– Αίτηση Συμμετοχής 

– Ενημερωτικό υλικό της εκδήλωσης 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kye.com.gr
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/07/invitation_pste_nordic_2020_1.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/07/application_form_pste_nordic_2020_1.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/07/info_pste_nordic_2020_1.pdf
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4. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ_Τροποποίηση Εκθεσιακού Πλάνου 2020 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά τα δρώμενα του COVID-19 που έπληξαν την ανθρωπότητα, 

εξετάζει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του Εκθεσιακού Πλάνου 2020 για το διάστημα που απομένει 

για το τρέχον έτος. 

 

 

Κάνοντας κλικ στο «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» θα σας ανοίξει η φόρμα με ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής, όπου θα μπορείτε να επιλέξετε σε ποιες Περιφερειακές Ενότητες και σε ποιες πόλεις 

επιθυμείτε να πραγματοποιηθούν Υπαίθρια Φεστιβάλ για το διάστημα Ιουλίου – Οκτωβρίου του 

τρέχοντος έτους. 

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

https://forms.gle/npfpBH5SP8sgJtvN9
https://forms.gle/npfpBH5SP8sgJtvN9
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:674] 

 

• 2020/C 232/02 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Βιώσιμη χρηματοδότηση για τη διά βίου μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο της 

έλλειψης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού» (διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της 

Κροατικής Προεδρίας) 

 

• 2020/C 235/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής —, Κατευθυντήριες οδηγίες για τους εποχιακούς 

εργαζομένους στην ΕΕ στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:675] 

  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/973 της Επιτροπής, L215 της 6ης Ιουλίου 2020, για την έγκριση 

της αλλαγής των προϋποθέσεων χρήσης του νέου τροφίμου «εκχύλισμα πρωτεΐνης από νεφρό χοίρου» 

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

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/975 της Επιτροπής, L215 της 6ης Ιουλίου 2020, για την έγκριση 

των συμφωνιών και των αποφάσεων σχετικά με μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς στον αμπελοοινικό 

τομέα 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/977 της Επιτροπής, L217 της 7ης Ιουλίου 2020, για παρέκκλιση 

από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τους ελέγχους για 

την παραγωγή βιολογικών προϊόντων λόγω της πανδημίας COVID-19 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/993 της Επιτροπής, L221 της 9ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για παρασκεύασμα ενδο-1,4-β-ξυλανάσης (EC 3.2.1.8) που παράγεται από 

Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για όλα τα είδη πτηνών προς 

πάχυνση εκτός από κοτόπουλα προς πάχυνση, για τα διακοσμητικά πτηνά, για όλα τα 

απογαλακτισμένα χοιροειδή εκτός από απογαλακτισμένα χοιρίδια και για όλα τα χοιροειδή προς 

πάχυνση εκτός από χοίρους προς πάχυνση (κάτοχος της άδειας: Berg und Schmidt GmbH Co. KG) ( 1 

) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/994 της Επιτροπής, L221 της 9ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την 

έγκριση της μονενσίνης και της νικαρβαζίνης (Monimax) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για 

γαλοπούλες προς πάχυνση, κοτόπουλα προς πάχυνση και κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή 

(κάτοχος της άδειας: Huvepharma NV) ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.232.01.0008.01.ELL&toc=OJ:C:2020:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.235.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:235I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.215.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2020:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.215.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2020:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.217.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:217:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0076.01.ELL&toc=OJ:L:2020:221:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0079.01.ELL&toc=OJ:L:2020:221:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/995 της Επιτροπής, L221 της 9ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για παρασκεύασμα ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από Aspergillus oryzae 

(DSM 26372) ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για χοιρομητέρες σε περίοδο γαλουχίας (κάτοχος άδειας 

DSM Nutritional Products Ltd., η οποία εκπροσωπείται από την DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( 

1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/996 της Επιτροπής, L221 της 9ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος καρβακρόλης, θυμόλης, D-καρβόνης, 

σαλικυλικού μεθυλίου και L-μινθόλης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, 

κοτόπουλα που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή και μικρά είδη πουλερικών που εκτρέφονται για 

ωοπαραγωγή (κάτοχος άδειας Biomin GmbH) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/997 της Επιτροπής, L221 της 9ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την 

έγκριση της βάσης L-λυσίνης, υγρής, της θειικής L-λυσίνης και της μονοϋδροχλωρικής L-λυσίνης, 

τεχνικώς καθαρής, ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/999 της Επιτροπής, L221 της 9ης Ιουλίου 2020, για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση των εγκαταστάσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και την 

ιχνηλασιμότητα του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών 

και ιπποειδών ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1001 της Επιτροπής, L221 της 9ης Ιουλίου 2020, για τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τη λειτουργία του Ταμείου Εκσυγχρονισμού για τη στήριξη επενδύσεων στον 

εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορισμένων 

κρατών μελών 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1003 της Επιτροπής, L221 της 9ης Ιουλίου 2020, για την 

ανανέωση της έγκρισης των δραστικών ουσιών Phlebiopsis gigantea στελέχη VRA 1835, VRA 1984 

και FOC PG 410.3 ως ουσιών χαμηλού κινδύνου, 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) 2020/1004 της Επιτροπής, L221 της 9ης Ιουλίου 2020, για την έγκριση 

του αγελαδινού γάλακτος ως βασικής ουσίας, 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 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0084.01.ELL&toc=OJ:L:2020:221:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0087.01.ELL&toc=OJ:L:2020:221:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0090.01.ELL&toc=OJ:L:2020:221:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0099.01.ELL&toc=OJ:L:2020:221:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0107.01.ELL&toc=OJ:L:2020:221:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0127.01.ELL&toc=OJ:L:2020:221:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.221.01.0133.01.ELL&toc=OJ:L:2020:221:TOC
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• Κανονισμός (EE) 2020/1043 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L231 της 15ης 

Ιουλίου 2020, σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με φάρμακα για ανθρώπινη χρήση που 

περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τα οποία προορίζονται για 

τη θεραπεία ή την πρόληψη της νόσου από κορωνοϊό (COVID-19) και με την προμήθεια τέτοιων 

φαρμάκων 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1068 της Επιτροπής, L234 της 15ης Μαΐου 2020, για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων I και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών 

προϊόντων ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:676] 

  

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/964 του Συμβουλίου, L214 της 26ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέση που πρέπει 

να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Μελών του 

Διεθνούς Συμβουλίου Ελαίας όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας που ισχύουν για τα ελαιόλαδα και τα 

πυρηνέλαια 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/981 της Επιτροπής, L220 της 7ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση 

του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για το Κοσσυφοπέδιο 

στον κατάλογο τρίτων χωρών ή μερών τους από όπου επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων 

με βάση το κρέας, επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, και για την 

τροποποίηση του παραρτήματος III της εν λόγω απόφασης όσον αφορά το υπόδειγμα πιστοποιητικού 

για τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων από τρίτες χώρες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 

4433]  ( 1 ) ( 2 ) 

 

• Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 30/20/COL, L220 της 1ης Απριλίου 2020, για την 

τροποποίηση, για εκατοστή έκτη φορά, των διαδικαστικών και ουσιαστικών κανόνων στον τομέα των 

κρατικών ενισχύσεων, με την αντικατάσταση του παραρτήματος των κατευθυντήριων γραμμών 

σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων [2020/982] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1053 της Επιτροπής, L230 της 16ης Ιουλίου 2020, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα 

ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη 

μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 4987]  ( 1 ) 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.231.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2020:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.234.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:234:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.214.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:214:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.220.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2020:220:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.220.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2020:220:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.230.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:230I:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   23 
 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:677] 

  

• Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/784 της Επιτροπής, L220 της 8ης 

Απριλίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του υπερφθοροοκτανοϊκού 

οξέος (PFOA), των αλάτων του και των συγγενών με αυτό ενώσεων στον κατάλογο ( EE L 188 I της 

15.6.2020 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:678] 

 

• COM/2020/331 Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση 

της εκτελεστικής απόφασης 2012/232/ΕΕ, που επιτρέπει στη Ρουμανία να εφαρμόσει μέτρα κατά 

παρέκκλιση του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ 

σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 

 

• COM/2020/328 Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση 

της εκτελεστικής απόφασης 2013/680/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται στο Βασίλειο της Δανίας και στο 

Βασίλειο της Σουηδίας να παρατείνουν την εφαρμογή ειδικού μέτρου παρέκκλισης από τα άρθρα 168, 

169, 170 και 171 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 

 

• COM/2020/326 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αξιολόγηση του 2019 σχετικά με την πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη προς την 

επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και την εφαρμογή της οδηγίας για 

την ενεργειακή απόδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την 

ενεργειακή απόδοση 

 

• COM/2020/323 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση (κωδικοποίηση) 

 

• COM/2020/312 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 

ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

 

• COM/2020/313 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση εντός και εκτός της ΕΕ 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.220.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2020:220:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.220.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2020:220:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0331&qid=1595843298994&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0328&qid=1595843298994&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0326&qid=1595843298994&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0323&qid=1595843298994&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0312&qid=1595843298994&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0313&qid=1595843298994&rid=11
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• COM/2020/314 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 

2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας 

 

• COM/2020/302 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2019 

 

• COM/2020/292 Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση 

της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/1855 με την οποία επιτρέπεται στη Ρουμανία να εφαρμόσει 

ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα 

φόρου προστιθέμενης αξίας 

 

• COM/2020/296 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την υλοποίηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής προς 

τρίτες χώρες το 2019 

 

• COM/2020/291 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για την 

εφαρμογή της οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 

Απριλίου, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των 

εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης 

δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης 

 

• COM/2020/275 Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και 

ανθεκτικότητα 

 

• COM/2020/277 Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για μια γέφυρα προς την απασχόληση — 

ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία και για την κατάργηση της σύστασης του Συμβουλίου, της 

22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία 

 

• COM/2020/276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Στήριξη της απασχόλησης των νέων: Γέφυρα προς την 

απασχόληση για την επόμενη γενιά 

 

• COM/2020/274 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0314&qid=1595843298994&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0302&qid=1595843298994&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0292&qid=1595843298994&rid=31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0296&qid=1595843298994&rid=32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0291&qid=1595843298994&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0275&qid=1595843298994&rid=37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0277&qid=1595843298994&rid=39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0276&qid=1595843298994&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0274&qid=1595843298994&rid=41
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη 

ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:679] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 312873-2020  

Κύπρος-Λευκωσία: Προϊόντα 

σκυροδέματος 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 06/07/2020  07/08/2020  

2 285947-2020  

Κύπρος-Λευκωσία: Φουσκωτά 

σκάφη 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 19/06/2020  12/08/2020 

3 344354-2020  

Ελλάδα-Ασπράγγελοι: 

Μηχανήματα εκσκαφής 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 22/07/2020  25/08/2020 

4 344318-2020  

Ελλάδα-Ηράκλειο: Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 

Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου 

δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 22/07/2020  31/08/2020  

5 344317-2020  

Ελλάδα-Ηράκλειο: Διάφορα 

κρέατα 

Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου 

δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

GR 22/07/2020  31/08/2020 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312873-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285947-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344354-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344318-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344317-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
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διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

 338958-2020  

Ελλάδα-Αθήνα: Μη μαγειρεμένα 

ζυμαρικά 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 20/07/2020  21/08/2020 

 

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

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

 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:680] 

 

1. Ζήτηση από ισραηλινή υπεραγορά για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων 

  

Χώρα: Ισραήλ 

 

Εταιρεία: SHUFERSAL 

 

Βρείτε συνημμένα επιστολή της σημαντικής ισραηλινής υπεραγοράς λιανικής Shufersal η οποία 

επιθυμεί να εντάξει στα προϊόντα που προωθεί μέσω των 420 περίπου καταστημάτων που διατηρεί στο 

Ισραήλ και ελληνικά. 

 

Το τελευταίο πεντάμηνο έχει αντέξει ορισμένα ελληνικά προϊόντα, κυρίως μπισκότα, η κα. Ronit 

Hazan, υπεύθυνη διεθνών συνεργασιών της εταιρείας, επιθυμεί να εντάξει άμεσα νέα και κυρίως 

καινοτόμα προϊόντα  σε κλάδο διατροφής, καλλυντικών και υγιεινής. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις για την άμεση ανταπόκριση ώστε να 

αναπτυχθούν σταθερές συνεργασίες που θα οδηγήσουν σε αύξηση των ελληνικών εξαγωγών 

προϊόντων υψηλής ποιότητας.  

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338958-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
http://agora.mfa.gr/applications/application/7854
http://agora.mfa.gr/applications/company/6000
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλουν τις συνοπτικές παρουσίασεις των προϊόντων τους, 

οπωσδήποτε στην αγγλική γλώσσα, απευθείας στην κα. Ronit Hazan 

IntsourcingShufersal@shufersal.co.il. 

 

Τηλ. 1-800-56-56-56 

e-mail: sherutk@shufersal.co.il 

website:  http://www.shufersal.co.il 

Διεύθυνση: Rishon LeZion / 7536333 

 

 

2. Προϊόντα τροφίμων 

  

Χώρα:Ουγγαρία 

 

Εταιρεία: Foodnet Zrt  

 

Η ουγγρική εταιρεία εισαγωγής και διανομής προϊόντων τροφίμων “Foodnet Zrt.” (www.foodnet.hu) 

ενδιαφέρεται να εισάγει ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα (κυρίως φέτα και στραγγιστό γιαούρτι), 

καθώς και άλλα προϊόντα όπως ζυμαρικά, ελαιόλαδο, βρώσιμες ελιές, κατεψυγμένα κλπ.  

 

Η “Foodnet Zrt.” προμηθεύει με γαλακτοκομικά προϊόντα, ζυμαρικά, κατεψυγμένα είδη διατροφής, 

τρόφιμα χαμηλά σε λιπαρά, τρόφιμα χωρίς γλουτένη, κλπ, τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων 

τροφίμων στην Ουγγαρία (soupermarkets, hypermarkets), μεταξύ των οποίων τα «Spar», «Penny 

Market» και «Auchan». Συμπεριλαμβάνεται στις κορυφαίες ουγγρικές εταιρείες με ετήσιο τζίρο που 

ξεπερνά τα €20 εκ. 

 

Ενδιαφερόμενες για συνεργασία ελληνικές εταιρείες, μπορούν να επικοινωνούν απ’ ευθείας με την 

εταιρεία και να αποστέλλουν τις προτάσεις-παρουσιάσεις των προϊόντων τους στους κάτωθι: 

 

- Ferenc KELLER (keller.ferenc@foodnet.hu) 

- Csaba JONAS (csaba.jonas@foodnet.hu) 

 

Τηλ. 0036-1-4671724 

e-mail: info@foodnet.hu 

website:  www.foodnet.hu 

Διεύθυνση: Hungaria koz 5 

Πληροφορίες: http://agora.mfa.gr/applications/application/7850  

 

 

mailto:IntsourcingShufersal@shufersal.co.il
mailto:sherutk@shufersal.co.il
http://http/www.shufersal.co.il
http://agora.mfa.gr/applications/company/3653
http://www.foodnet.hu/
mailto:keller.ferenc@foodnet.hu
mailto:csaba.jonas@foodnet.hu
mailto:info@foodnet.hu
http://www.foodnet.hu/
http://agora.mfa.gr/applications/application/7850
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3. Ενδιαφέρον εισαγωγής βιολογικών ξερών σύκων, κάπαρης, αλειμμάτων ξηρών καρπών 

  

Χώρα: Γερμανία 

 

Εταιρεία: 100pct  

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ποιοτικών τροφίμων, κυρίως από μικροπαραγωγούς. 

Στοιχεία επικοινωνίας: κος Reza Zand, r.zand@100-pct.com  

Τηλ. 0036-1-4671724 

e-mail: CONTACT@100-PCT.COM 

website:  https://www.100-pct.com 

Διεύθυνση: URBANSTRASSE 100 

Πληροφορίες: http://agora.mfa.gr/applications/application/7851  

 

 

4. Ενδιαφέρον για συνεργασία με βιοτεχνίες ενδυμάτων 

  

Χώρα: Γαλλία 

 

Εταιρεία: OXBOW  

 

Η εταιρεία ενδιαφέρεται για την εύρεση συνεργατών για την μεταφορά της παραγωγής της στην 

Ελλάδα. Η εταιρεία κατασκευάζει κυρίως αθλητικά ενδύματα. 

 

Τηλ. +33556184049 

e-mail: nrogowski@oxbow.fr 

website:  https://www.oxbowshop.com/ 

Διεύθυνση: 18 avenue Pythagore 

Πληροφορίες: http://agora.mfa.gr/applications/application/7884  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

 

http://agora.mfa.gr/applications/company/5996
mailto:r.zand@100-pct.com
mailto:CONTACT@100-PCT.COM
https://www.100-pct.com/
http://agora.mfa.gr/applications/application/7851
http://agora.mfa.gr/applications/company/6030
mailto:nrogowski@oxbow.fr
https://www.oxbowshop.com/
http://agora.mfa.gr/applications/application/7884
mailto:sbtse@otenet.gr

