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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:516]  

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

κορωνοϊού (COVID-19) 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:517]  

• Έρευνα αιγυπτιακής αγοράς τυριών και γιαουρτιού 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Μάιος 2020 

 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:518]  

• Δελτίο Οικονομικής Πληροφόρησης Μαΐου 2020 

▪ Εξέλιξη Εξαγωγών Τροφίμων 

▪ Εξέλιξη Λιανικού Εμπορίου 

▪ Εξέλιξη Μισθών 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:519]  

• Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας κατά το α΄ τρίμηνο 2020 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:520]  

• Οικονομικό Προφίλ Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας 2019 

▪ Οικονομικό Προφίλ Γερμανικού Κρατιδίου 2019 

http://agora.mfa.gr/news/1019-metra-ston-tomea-ton-diethnon-emporevmatikon-metaforon-logo-pandimias-koronoioy-covid-19
http://agora.mfa.gr/news/1019-metra-ston-tomea-ton-diethnon-emporevmatikon-metaforon-logo-pandimias-koronoioy-covid-19
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20&%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%8D%20(2020)%20eg.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/52020%20eg.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5%20ba.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/Bilateral%20Trade_GR-FR_Q1_2020%20fr.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%92%CE%A1%CE%92%202019%20de.pdf
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Α. Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία – Γενικά Στοιχεία 

Β. Οικονομία 

      -Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

-Γεωργία/Αγροτική παραγωγή 

- Βιομηχανία/βιομηχανική Παραγωγή 

- Υπηρεσίες 

- Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

                                         Γ. Ενέργεια 

                                         Δ. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

                                         Ε. Εξωτερικό Εμπόριο 

                                         ΣΤ. Διμερείς Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος – bpb 2019 

                                          Ζ. Διεθνείς Εκθέσεις στη BPB 

• Εξωτερικό εμπόριο Γερμανίας – διμερές εμπόριο – αύξηση ελληνικών εξαγωγών 

• Εξελίξεις στη γερμανική αγορά εργασίας και επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 

• Κρατική διάσωση γερμανικού αερομεταφορέα Lufthansa 

▪ Σχέδιο διάσωσης 

▪ Έγκριση της διάσωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

ΗΑΕ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:521]  

• COVID-19. Προκλήσεις και ευκαιρίες στα ΗΑΕ για επιλεγμένους κλάδους ελληνικού εξαγωγικού 

ενδιαφέροντος 

▪ Κλάδος τροφίμων-ποτών 

▪ Κλάδος Κατασκευών και Δομικών Υλικών 

▪ Ιατροφαρμακευτικός κλάδος 

• Οδηγός Έλληνα παραγωγού –εξαγωγέα για την εισαγωγή τροφίμων στα ΗΑΕ 

▪ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.  

http://agora.mfa.gr/infofiles/StatisticsBilateral_1stTrimester2020%20de.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/Coronavirus-ArbeitsmarktUpdate_52020%20de.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/Lufthansa%20Bailout%20de.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/COVID-19-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%97%CE%91%CE%95%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82%20ae.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/COVID-19-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%97%CE%91%CE%95%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82%20ae.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%9F%CE%A5%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97%20%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%91%20%CE%97%CE%91%CE%95%202019%20ae.pdf
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▪ Η αγορά: 

▪  Γενικά 

▪ Τοποθέτηση προϊόντων 

▪ Τρόπος πληρωμής 

▪ Απαιτήσεις Νομοθεσίας  

▪ Τελωνειακή Πολιτική -δασμολογικό καθεστώς -φορολογία.  

▪ Συνοδευτικά έγγραφα-διαδικασία καταχώρησης 

▪ Προαπαιτούμενα. 

▪  Συνοδευτικά έγγραφα και Πιστοποιητικά από Ελλάδα για ΗΑΕ. 

▪ Καταχώρηση του προϊόντος στα ΗΑΕ 

▪ Ειδικές κατηγορίες προϊόντων 

▪ Νερό και πάγος. 

▪ Γαλακτοκομικά (γάλα –γιαούρτι)  

▪ Χυμοί. 

▪ Οργανικά προϊόντα  

▪ Κρέατα και παράγωγα -πιστοποίηση halal. 

▪ Μέλι 

▪ Αλκοολούχα προϊόντα 

▪ Επισημάνσεις συσκευασίας  

▪ Κατωχύρωση εμπορικού σήματος 

▪ Ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στα ΗΑΕ 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:522]  

• Ενημερωτικό Δελτίο για την Αγορά Τροφίμων/Ποτών στις ΗΠΑ (22)- Επιπτώσεις Κορωνοϊού 

• Επιβολή αντισταθμιστικών δασμών σε Γερμανία-Ιταλία για προϊόντα χάλυβα, λόγω ETS. 

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_28%20%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85%202020%20us.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CE%B5%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%20ETS%20us.pdf
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▪ Επιβολή αντισταθμιστικών δασμών σε Γερμανία και Ιταλία για προϊόντα χάλυβα, 

λόγω επιδοτήσεων περιβαλλοντικού προγράμματος Emissions Trading System 

(ETS)της ΕΕ 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:523]  

• Μέτρα στήριξης της βρετανικής οικονομίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού 

• Εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο στην αγορά λιανικής, μαζικής εστίασης και πωλήσεων τροφίμων 

κατόπιν ηλεκτρονικών παραγγελιών στη διάρκεια της πανδημίας 

▪ Εξέλιξη λιανικών πωλήσεων supermarkets  και άλλων αναγκαίων καταστημάτων 

λιανικής εν μέσω πανδημίας 

▪ Όσον αφορά ελληνικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να αυξήσουν 

τις πωλήσεις τους το επόμενο διάστημα σε σχέση με την παρούσα ζήτηση είναι το 

αλεύρι, το ρύζι , τα όσπρια, τα ζυμαρικά, το ελαιόλαδο, οι σάλτσες και αλείμματα, τα 

διατηρημένα σε κονσέρβα ή με φυσική ζύμωση και τα φρέσκα. Δευτερευόντως τα 

τυριά. 

▪ Εξελίξεις στο χώρο της μαζικής εστίασης εν μέσω πανδημίας 

▪ Εξέλιξη  πωλήσεων  παραδόσεων  τροφίμων  κατόπιν  ηλεκτρονικών  παραγγελιών  

εν  μέσω πανδημίας 

▪ Εξελίξεις  στον τομέα των αλκοολούχων ποτών εν μέσω πανδημίας 

• Ανακοίνωση νέου δασμολογίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές σε 

περίπτωση ΜΗ επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Η.Β. 

▪ Ελληνικές εξαγωγές στο ΗΒ το 2019 και ο δασμός που θα αναλογούσε με βάση το 

Παγκόσμιο Δασμολόγιο του ΗΒ 

• Έκθεση 2019 

▪ Οικονομία Ηνωμένου Βασιλείου 

▪ Επισκόπηση της βρετανικής οικονομίας 

▪ Η δομή της οικονομίας 

▪ Βασικά οικονομικά μεγέθη 

▪ Εξωτερικό εμπόριο 

▪ Εμπόριο αγαθών 

http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/UKGT%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/UKGT%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202019%20gb.pdf
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▪ Εμπόριο υπηρεσιών 

▪ Επενδύσεις 

▪ Στοιχεία της οικονομίας των διοικητικών διαιρέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. 

▪  Οικονομικές προβλέψεις 2020 

▪ Οικονομικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στο διεθνές πεδίο 

▪ Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας –Ηνωμένου Βασιλείου 

▪ Διμερές εμπόριο 

▪ Εμπόριο αγαθών 

▪ Εμπόριο υπηρεσιών 

▪ Άμεσες επενδύσεις 

▪ Επενδύσεις της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο 

▪ Επενδύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα 

▪ Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας –Ηνωμένου Βασιλείου 

▪ Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2019 

▪ Ενέργειες για την υποστήριξη των Κλάδων Ενδιαφέροντος 

▪ Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για προσέλκυση Επενδύσεων και επιχειρηματική 

συνεργασία 

▪ Λοιπές δράσεις για την Προώθηση Εξαγωγών 

▪ Δράσεις για την Άρση των Εμποδίων Πρόσβασης στην Αγορά 

▪ Συμπεράσματα –προτάσεις 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:524]  

• Έρευνα Αγοράς για τον κλάδο του Ελαιολάδου στην Ισπανία 

▪ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

▪ Περιγραφή Κλάδου -Γενικά Χαρακτηριστικά 

▪ Ιστορική Αναδρομή 

http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%20%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%20%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A3%202020%20es.pdf
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▪ Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου/προϊόντος 

▪ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

▪ Δομή Παραγωγής 

▪  Εξέλιξη Παραγωγής 

▪ Παραγωγική δυναμικότητα κλάδου/ προϊόντος 

▪ Κόστος Παραγωγής 

▪ 5 Τεχνολογία παραγωγής 

▪ Μέθοδοι-βαθμός κάθετης ολοκλήρωσης στον κλάδο 

▪ Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής 

▪ ΖΗΤΗΣΗ 

▪ Μέγεθος αγοράς/ τμήματα αγοράς 

▪  Αγοραστική συμπεριφορά 

▪ Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης 

▪ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

▪ Ροές εμπορίου -εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος 

▪ Ανάλυση εξαγωγών-εισαγωγών 

▪ Δασμολογικό καθεστώς και μη δασμολογικά εμπόδια 

▪ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

▪ Δομή αγοράς –Δίκτυα Διανομής 

▪ Τιμές λιανικής πώλησης 

▪ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

▪ Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου 

▪ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

▪ Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση –προσφορά 

▪ ΠΗΓΕΣ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

• Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μετέτρεψαν την κρίση σε ευκαιρία 

 

http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%91%20SUCCESS%20STORIES%20I%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A5,%2021052020%20es.pdf
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ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:525]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Μάιος 2020 

▪ Πανδημία Κορωνοϊού -Επιπτώσεις στην Οικονομία 

▪ Αντιμετώπιση οικονομικών συνεπειών πανδημίας κορωνοϊού 

▪ Εκτίμηση συνολικής δαπάνης έκτακτων μέτρων στήριξης της οικονομίας 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:526]  

• Ο ρόλος της γεωργίας στην ολλανδική οικονομία 

 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:527]  

• Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Σιγκαπούρης Α ́τρίμηνο 2019/2020-Ανάλυση διψήφιων και τετραψήφιων 

κωδικών 

                

ΣΛΟΒΕΝΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:528]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Μάιος 2020 

▪ Ψήφιση πακέτου μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 

▪ Επιδότηση μερικής απασχόλησης 

▪ Μερική αποζημίωση για εργαζόμενους σε αργία 

▪ Τουριστικά κουπόνια 

▪ Οικονομικά κίνητρα 

▪ Χαλάρωση των προϋποθέσεων για κρατικές επιδοτήσεις 

▪ Διάφορα άλλα μέτρα 

 

http://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter%20May%202020%20ca.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/agricultural%20nl.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%A3%20251%20%CE%94%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%99%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%84%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F%202020%20sg.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%A3%20251%20%CE%94%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%99%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%84%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F%202020%20sg.pdf
http://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%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85%202020%20si.pdf
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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.:529] 

 

1. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης – Δωρεάν διαδικτυακός κόμβος μάθησης 

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD, ως μέρος των προσπαθειών της για την 

υποστήριξη δεκάδων χιλιάδων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MμE), οι οποίες βρίσκονται 

αντιμέτωπες με την πρόκληση της πανδημίας του κορωνοϊού, δημιούργησε ένα διαδικτυακό κόμβο μάθησης 

διαχείρισης κρίσεων, ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες 

χρειάζονται, τώρα περισσότερο από ποτέ, πρακτική βοήθεια στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 28 Μαΐου 2020, ταυτόχρονα σε τριάντα οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιείται 

η EBRD στο διαδικτυακό κόμβο μάθησης στο www.ebrdknowhowacademy.com. Διατίθεται εξ ολοκλήρου 

δωρεάν και είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Αραβικά, Ρωσικά, Ουκρανικά και Τουρκικά. 

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει πέντε ενότητες οι οποίες θα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα σταδιακά: Πελάτες 

και Προμηθευτές, Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Χρηματοδότηση της Επιχείρησής 

σας, Ανθρώπινο Δυναμικό: το βασικό περιουσιακό στοιχείο της Επιχείρησης σας και Προκλήσεις 

Διοίκησης και Ηγεσίας. 

Facebook: EBRD support to Small Businesses in Greece. 

 

2. Greece From Home: Η Ελλάδα μας από το Σπίτι – Πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού, 

του ΕΟΤ & της Marketing Greece με την υποστήριξη της Google. 

mailto:sbtse@otenet.gr
http://www.ebrdknowhowacademy.com/
https://www.facebook.com/GRebrd/?view_public_for=101418911407926
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 Το Υπουργείο Τουρισμού, αναγνωρίζοντας τις πρωτοφανείς επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας στην  

ελληνική οικονομία και ειδικότερα στον ελληνικό τουρισμό, δημιούργησε την πλατφόρμα Greece From Home 

– www.greecefromhome.com , η οποία περιέχει πρωτότυπο περιεχόμενο από δημοφιλείς Έλληνες, καθώς και 

πλούσιο τουριστικό περιεχόμενο για την Ελλάδα. 

Ο  Υπουργός Τουρισμού ζητά τη συμβολή των επιχειρήσεων στη διατήρηση της φήμης του brand της Ελλάδας 

ως τουριστικού προορισμού, μέσω της προώθησης της πλατφόρμας GreeceFromHome. Οι επιχειρήσεις που 

ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην καμπάνια, μπορούν να αναρτήσουν στις ξενόγλωσσες εταιρικές τους 

σελίδες, καθώς και τα social media στα οποία δραστηριοποιούνται, το σχετικό προωθητικό υλικό  με 

παραπομπή στο www.greecefromhome.com . Το υλικό είναι διαθέσιμο στο Σύνδεσμο, στο  info@sbtse.gr & 

στα τηλ. 2421029407/8. 

 

3. Σύνοψη μέτρων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω πανδημίας κορωνοϊού (COVID-

19) 

4. Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2020: Μια βαθιά και άνιση ύφεση, μια αβέβαιη ανάκαμψη 

5. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στη μετάβασή τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 

6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας χορηγεί 114 εκατ. ευρώ σε 35 τεχνολογίες αιχμής, με πολλές 

ελληνικές συμμετοχές 

7. Φορολογία: Η Επιτροπή προτείνει την αναβολή κανόνων φορολόγησης λόγω της κρίσης του 

κορονοϊού 

8. Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά 

9. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ανάκαμψη: μηχανισμός 

ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

10. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον Μηχανισμό 

Δίκαιης Μετάβασης 

11. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: Πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη 

12. Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με τη δέσμη μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές 

υπηρεσίες 

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://www.greecefromhome.com/
http://www.greecefromhome.com/
info@sbtse.gr%20
http://agora.mfa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1019&catid=155&lang=el&Itemid=738
http://agora.mfa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1019&catid=155&lang=el&Itemid=738
http://sbtse.gr/2020/05/07/%ce%b5%ce%b1%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%bc%ce%b9%ce%b1/
http://sbtse.gr/2020/05/08/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bc/
http://sbtse.gr/2020/05/12/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%87/
http://sbtse.gr/2020/05/12/%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd/
http://sbtse.gr/2020/05/12/%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd/
http://sbtse.gr/2020/05/29/%ce%b7-%cf%8e%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84/
http://sbtse.gr/2020/05/29/%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%cf%84-2/
http://sbtse.gr/2020/05/29/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88-2/
http://sbtse.gr/2020/05/29/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88-2/
http://sbtse.gr/2020/05/29/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88/
https://ec.europa.eu/greece/news/20200602_4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200602_4_el
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:530] 

 

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

ΤΕΠΙΧ ΙΙ» 

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

κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

 

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

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

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

ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών.  

www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
http://www.etean.com.gr/PublicPages/PressRelease.aspx?ID=45
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• Το επιτόκιο αυτών των δανείων θα επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους 

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

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

του δανείου. 

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

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

διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

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

 

3. «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  

 

4. «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  

 

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

Λάρισας» 

http://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4822
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4824
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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  

 

6. «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  

 

7. «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  

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4819
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4815
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4815
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8. «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  

 

9. «Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το 

διαπεριφερειακό δίκτυο στη Θεσσαλία» 

Ολοκλήρωση, συμπλήρωση, και βελτίωση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών μεταφορικών 

υποδομών που αποτελούν δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνδέσεις με τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ, καθώς και 

υποστήριξη της προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών, εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών και 

βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών στα τμήματα αυτά. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 4/5/2020 - 30/6/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4811  

 

10. «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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4808
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4811
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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  

 

11. «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  

 

12. «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Ν. Μαγνησίας μέσω 

ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)» 

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER για τη Μαγνησία και τις Σποράδες 

χρηματοδοτούνται έργα (πράξεις) δημόσιου χαρακτήρα σε τρεις δράσεις που αφορούν υποδομές που 

μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/ υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, που ενθαρρύνουν την τουριστική δραστηριότητα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 28/4/2020 - 30/6/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4806  

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4809
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4809
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4806
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13. «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα 

μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19» 

Ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των 

επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 15/4/2020 - 30/6/2020, ώρα 17:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4799  

 

14. «Ενίσχυση του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας» 

Προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για έξι νέους ολοκληρωμένους σταθμούς παρακολούθησης της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλία.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 10/2/2020 - 30/6/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4685  

 

15. «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  

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4799
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4685
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4713
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16. «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  

 

17. «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  

 

18. «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=4703
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
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19. «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  

 

20. «Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα υποδομών μεταφορών» 

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

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

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

αναγκών Δικαιούχων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:531] 

 

1. Qatar Matchmaking Event: Πρόσκληση συμμετοχής στην διαδικτυακή Εκδήλωση 

Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) στο Κατάρ, 7 Ιουλίου 2020 

 

 

 

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Κατάρ (Qatar Development Bank), το Έμπορο-Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

του Λονδίνου (London Chamber of Commerce & Industry) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 

Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ), μέλη του ευρωπαϊκού Δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης «Enterprise 

Europe Network»,προσκαλούν εκπροσώπους επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό κλάδο να συμμετέχουν 

στην διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων(virtual B2B), που θα πραγματοποιηθεί, στο 

Κατάρ, στις 7 Ιουλίου 2020. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, από κοινού, τις δυνατότητες 

επίτευξης επιχειρηματικών συνεργασιών στο εγγύς μέλλον. 

Το «Qatar Matchmaking Event» είναι μια virtual εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B) με 

στόχο τη δικτύωση και την αναζήτηση ευκαιριών για επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ σημαντικών 

εταιρειών, με έδρα το Κατάρ, και διεθνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: 

• Κατασκευές 

• Οικοδομικά Υλικά 

• Πλαστικά 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να γίνουν γνωστές, σε διεθνείς εταιρείες, οι κατασκευαστικές δυνατότητες στο 

Κατάρ και να επιτευχθούν συνεργατικά σχήματα με τις τοπικές, διακεκριμένες του κλάδου, επιχειρήσεις. 
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

2. Qatar Matchmaking Event: Πρόσκληση συμμετοχής στην διαδικτυακή Εκδήλωση 

Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) στο Κατάρ, 7 Ιουλίου 2020 

 

 

To Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas, προσκαλεί επιχειρήσεις, 

πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς των 

Νανοεπιστημών, της Νανοτεχνολογίας και των Οργανικών Ηλεκτρονικών στη διεθνή εκδήλωση 

επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων NANOTEXNOLOGY 2020 Matchmaking Event Virtual που 

θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 8 Ιουλίου 2020 μέσω της πλατφόρμας Alfaview. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ερευνητικές, τεχνολογικές και επιχειρηματικές 

συνεργασίες, καθώς και να εντοπίσουν ή να προωθήσουν τεχνολογίες, προϊόντα και τεχνογνωσία. Η εκδήλωση 

θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διοργάνωσης NANOTEXNOLOGY 2020 Virtual, η οποία αποτελεί ένα 

από τα μεγαλύτερα ετήσια γεγονότα στον τομέα των Νανοεπιστημών και των Νανοτεχνολογιών που λαμβάνει 

χώρα στην Ευρώπη και κατά την οποία διεξάγονται παράλληλα οι παρακάτω εκδηλώσεις: 

• International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN20) 

• International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE20) 

• International Conference on 3D Printing (I3D20) 

• International Summer Schools «N&N, OE & Nanomedicine» (ISSON20) 

• NANOTEXNOLOGY EXPO 2020 

• Business Forum & Start-Up Area 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

http://sbtse.gr/2020/06/05/qatar-matchmaking-event-%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%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9/
http://praxinetwork.gr/el/
http://www.enterprise-hellas.gr/
https://nanotexnology2020.b2match.io/
http://www.nanotexnology.com/
http://sbtse.gr/2020/06/09/nanotexnology-2020-virtual-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80/
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

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

svaina@sbtse.gr 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:532] 

 

• 2020/C 148/03 Ειδική έκθεση αριθ. 11/2020, «Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: επιβεβλημένη η 

μεγαλύτερη εστίαση στην οικονομική αποδοτικότητα» 

• 2020/C 157/01 Θέση (ΕΕ) αριθ. 7/2020 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες 

σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές 

• 2020/C 164/03 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη 

μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

έξαρσης της νόσου COVID-19 

• 2020/C 169/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Οδηγίες της ΕΕ για τη σταδιακή επανέναρξη των 

τουριστικών υπηρεσιών και για τα πρωτόκολλα υγείας στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας — COVID-19 

• 2020/C 169/02 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Κατευθυντήριες γραμμές για τη σταδιακή αποκατάσταση 

των υπηρεσιών μεταφορών και της συνδεσιμότητας — COVID-19 

• 2020/C 169/03 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Προς μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση για την 

αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα — 

COVID-19 

• 2020/C 182/02 Ανακοίνωση της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων ενεργειακής 

επισήμανσης για τις ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, τα οικιακά πλυντήρια ρούχων και τα οικιακά 

πλυντήρια-στεγνωτήρια, τις ψυκτικές συσκευές και τα οικιακά πλυντήρια πιάτων, καθώς και των 

απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά την παροχή πληροφοριών για τα εξωτερικά 

τροφοδοτικά ( 1 ) 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:533] 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου, L159 της 19ης Μαΐου 2020, σχετικά με τη θέσπιση 

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

έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 

mailto:svaina@sbtse.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.148.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2020:148:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.157.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:157:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.164.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2020:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0017.01.ELL&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.169.01.0030.01.ELL&toc=OJ:C:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.182.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2020:182:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:159:TOC
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• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/703 της Επιτροπής, L164 της 26ης Μαΐου 2020, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες dimethoate (διμεθοάτη) και 

omethoate (ομεθοάτη) μέσα ή πάνω σε κεράσια ( 1 ) 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/685 της Επιτροπής, L160 της 20ής Μαΐου 2020, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υπερχλωρικών ιόντων σε 

ορισμένα τρόφιμα ( 1 ) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:534] 

  

• Οδηγία (EE) 2020/612 της Επιτροπής, L141 της 4ης Μαΐου 2020, για την τροποποίηση της οδηγίας 

2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης ( 1 ) 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:535] 

  

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/171 της Επιτροπής, L141 της 6ης Φεβρουαρίου 2020, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 

περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) ( EE L 35 της 7.2.2020 ) 

• Σύσταση (ΕΕ) 2020/648 της Επιτροπής, L151 της 13ης Μαΐου 2020, σχετικά με τα κουπόνια που 

προσφέρονται σε επιβάτες και ταξιδιώτες ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της επιστροφής εξόδων για 

ματαιωθείσες υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών και μεταφορών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 

• Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/163 της Επιτροπής, L152 της 5ης Φεβρουαρίου 

2020, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος μουραμιδάσης που παράγεται 

από Trichoderma reesei DSM 32338 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για γαλοπούλες προς πάχυνση, 

γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή, κοτόπουλα εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή και άλλα είδη 

πουλερικών εκτρεφόμενων για αναπαραγωγή (κάτοχος της άδειας είναι η εταιρεία DSM Nutritional 

Products Ltd., η οποία εκπροσωπείται στην Ένωση από την εταιρεία DSM Nutritional Products Sp. Z 

o.o) ( EE L 34 της 6.2.2020 ) 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.164.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.160.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:160:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.141.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2020:141:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.141.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2020:141:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2020:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.152.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2020:152:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.152.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2020:152:TOC
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:536] 

 

• COM/2020/508 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας του 2020 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το 

Πρόγραμμα Σταθερότητας της Ελλάδας του 2020 

• COM/2020/550 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά 

• COM/2020/191 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων νέων στοιχείων που 

θεσπίστηκαν με την οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 

Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική 

συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός ΙΜΙ») 

• COM/2020/197 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 

2011/16/ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επείγουσα ανάγκη παράτασης ορισμένων προθεσμιών 

υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας λόγω της πανδημίας COVID-19 

• COM/2020/529 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ενισχυμένη εποπτεία – επικαιροποίηση – 

Ελλάδα, Μάιος 2020 

• COM/2020/207 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη χρήση πρόσθετων μορφών έκφρασης και παρουσίασης της διατροφικής 

δήλωσης 

 

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   

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0508&qid=1591174898968&rid=65
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0550&qid=1591174898968&rid=98
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0191&qid=1591174898968&rid=101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0197&qid=1591174898968&rid=105
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0529&qid=1591174898968&rid=94
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0207&qid=1591344951235&rid=1
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:537] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 233209-2020  

Κύπρος-Λευκωσία: 

Παρασκευασμένες ζωοτροφές για 

ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα 

και άλλα ζώα 

Είδος αρχής: Υπουργείο και κάθε 

άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή 

Είδος εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασηςΔιαδικασία: Ανοικτή 

διαδικασία 

Σύμβαση: Προμήθειες 

CY 20/05/2020  15/06/2020  

2 258736-2020  

Ελλάδα-Πύργος: Πετρέλαιο και 

αποστάγματα 

Είδος αρχής: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασηςΔιαδικασία: Ανοικτή 

διαδικασία 

Σύμβαση: Προμήθειες 

GR 04/06/2020  15/06/2020 

3 247849-2020  

Ελλάδα-Ρόδος: Ρύζι 

Είδος αρχής: Περιφερειακοί και 

τοπικοί φορείς 

Είδος εγγράφου: Προκήρυξη 

σύμβασηςΔιαδικασία: Ανοικτή 

διαδικασία 

Σύμβαση: Προμήθειες 

GR 28/05/2020  11/06/2020 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233209-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258736-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247849-2020:TEXT:EL:HTML&src=0


 

 een.ec.europa.eu                   25 
 

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.:538] 

 

1. ΡΟΥΧΑ (BRAM20200602001) – Αρμενικό κατάστημα πώλησης ενδυμάτων, το οποίο ειδικεύεται 

στην πώληση ρούχων, αξεσουάρ, εσώρουχων για γυναίκες, άνδρες, παιδιά και νέους από διαφορετικές 

εταιρείες αναζητά συμφωνία εμπορικής αντιπροσωπείας. 

2. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRFR20200507002) – Γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή 

καινοτόμων και βιοδραστικών συστατικών που εξάγονται από σαλιγκάρια αναζητά έναν συνεργάτη 

που ώστε να συνάψει μαζί του συμφωνία παροχής υπηρεσιών. 

3. ΕΜΠΟΡΙΟ (BRUK20200602001) – Εταιρεία που δραστηριοποιείται σε πόλεις του Ηνωμένου 

Βασιλείου προσφέρει στις επιχειρήσεις του εξωτερικού την ευκαιρία να πουλήσουν τα προϊόντα τους 

απευθείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών αντιπροσώπου ή συμφωνιών 

εξωτερικής ανάθεσης. 

4. ΠΟΤΑ (BRPL20200526001) – Καθιερωμένος εισαγωγέας και διανομέας κρασιού από την Πολωνία 

αναζητά έναν παραγωγό μη αλκοολούχου οίνου ώστε να δημιουργήσει μια μακροχρόνια συνεργασία. 

και να συνάψει συμφωνία διανομής με τον παραγωγό από το εξωτερικό. 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (BRFR20200520001) – Γαλλική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην 

online πώληση γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων, σχεδιάζει τα δικά της μοντέλα και αναπτύσσει 

νέες μάρκες (brands). Σήμερα, τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Ασία, αλλά η εταιρεία αποφάσισε 

να μεταφέρει την παραγωγή στην Ευρώπη.  H εταιρεία αναζητά κατασκευαστές που μπορούν να 

παράγουν παπούτσια με ιδιωτική ετικέτα. Οι εργασίες στο πλαίσιο της κατασκευαστικής συμφωνίας 

θα περιλαμβάνουν επίσης την προμήθεια των υλικών (δέρματα, εξαρτήματα υποδημάτων). 

6. ΕΠΙΠΛΑ (BRUA20200526001) – Ουκρανική ΜΜΕ με εμπειρία στη διανομή επίπλων, επιδιώκει να 

αυξήσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, κυρίως με έπιπλα οικιακής χρήσης, κατασκευασμένα από 

φυσικό ξύλο. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να εισαγάγει νέα μοντέλα προϊόντων, βάσει συμφωνιών 

παροχής υπηρεσιών διανομής. 

7. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ (BRFR20200507001) – Γαλλική ΜΜΕ που ειδικεύεται 

στο διακοσμητικό δάπεδο αναζητά νέα προϊόντα σχεδιασμού (τοίχος, δάπεδο και οροφή) για 

αποκλειστική διανομή. 

 

mailto:svaina@sbtse.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b890fe3a-6e07-4340-Public%20Link%20967d-0a74dc43f3d5
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8. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRRO20200527001) – Ρουμανική εταιρεία κατασκευάζει χειροποίητα 

κεραμικά προϊόντα, όπως διακοσμητικές πλάκες. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να εντοπίσει διεθνείς 

επιχειρηματικούς εταίρους που είναι σε θέση να προμηθεύουν τις πρώτες ύλες που απαιτεί για τη 

διαδικασία παραγωγής. Η συνεργασία θα βασίζεται σε συμφωνίες προμήθειας. 

9. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (BRLT20200508001) – Λιθουανική εταιρεία η οποία δημιουργεί 

φορέματα για γυναίκες και κορίτσια και τα πουλά σε καταστήματα, επιθυμεί να διευρύνει την ποικιλία 

της. Η εταιρεία αναζητά κατασκευαστές για γυναικεία και κοριτσίστικα φορέματα, μπλούζες, 

μπλουζάκια, φούστες, καλσόν, τσάντες και άλλα γυναικεία αξεσουάρ μόδας από την Ευρώπη. Η 

εταιρεία προσφέρει συμφωνία υπηρεσιών διανομής. 

10. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ (BRFI20200511001) – Φινλανδός παραγωγός χαρτιού για νοσοκομεία 

αναζητά νέους κατασκευαστές ή προμηθευτές χαρτοκιβωτίων και χαρτιού κρεπ (crepe paper) ώστε να 

συνάψει μαζί τους συμφωνίες προμήθειας ή 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  
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