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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1025]
•

Ενημερωτικό Δελτίο "News2Know" Νοέμβριος 2020, Enterprise Greece
- Πύλη για τη Silicon Valley το «Thriving in the Storm» από την Enterprise Greece
- Τα Νέα της ΕΕ
- Δέκα επενδυτικοί πυλώνες για την ψηφιακή Ευρώπη της επόμενης δεκαετίας
- Η Ευρώπη αλλάζει το πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες μετά από μία
20ετία
- Ημερολόγιο 2020
- Tech Tuesdays

ΑΥΣΤΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1026]
•

Η Ελλάδα προτείνεται ως καλύτερος γαστρονομικός προορισμός για το 2021, από τον οδηγό Lonely
Planet

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1027]
•

Οδηγός Επιχειρείν στο Βέλγιο 2020
Α. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία
Β. Επιχειρηματικό Περιβάλλον
- Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά της Χώρας
- Συνεργασία με Αντιπροσώπους-Διανομείς
- Δημιουργία θυγατρικής/υποκαταστήματος/αντιπροσωπείας/κοινοπραξίας
- Δίκτυα Διανομής
- Προώθηση – Διαφήμιση
- Πρακτικές Οδηγίες
- Καταναλωτικά Πρότυπα
- Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Γ. Φορολογική Δασμολόγηση
Δ. Επενδυτικό Περιβάλλον
Ε. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις
- Νωπά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και ποτά
- Δομικά Υλικά
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- Αγορά Εξοχικής κατοικίας
- Ενέργεια/Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
•

Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας στο Βέλγιο

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1028]
•

Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020
- Ελληνικές Εξαγωγές προς τη Γαλλία
- Ελληνικές Εισαγωγές από τη Γαλλία

•

Νέα μέτρα στήριξης γαλλικών επιχειρήσεων και εργαζομένων ενόψει επιβολής νέου περιορισμού λόγω
Covid-19

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1029]
•

Πρώτες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις δραστηριότητες του τραπεζικού κλάδου στη
Γερμανία

•

Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας - Αγορά Εργασίας, Απασχόληση και Ανεργία στην
Γερμανία

•

Κυβερνητικά μέτρα στήριξης της γερμανικής οικονομίας για την αντιμετώπιση των οικονομικών
επιπτώσεων της πανδημίας

•

Υποτονικότητα στα σχέδια της γερμανικής βιομηχανικής παραγωγής

•

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, Α' Εξάμηνο 2020

•

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας - Έσσης, Α' Εξάμηνο 2020

•

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Ρηνανίας Παλατινάτου, Α' Εξάμηνο 2020

•

Ο βιομηχανικός τομέας στη Βάδη-Βυρτεμβέργη

•

Γερμανικό Εξωτερικό Εμπόριο: Στοιχεία Ομοσπονδιακής Στατιστικής Αρχής μηνός Σεπτεμβρίου
2020

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1030]
•

Οδηγός Επιχειρείν στο Ηνωμένο Βασίλειο 2020
Α. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία
Β. Επιχειρηματικό Περιβάλλον
- Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου
- Συνεργασία με Αντιπροσώπους-Διανομείς
- Δημιουργία θυγατρικής/υποκαταστήματος/αντιπροσωπείας/κοινοπραξίας
- Δίκτυα Διανομής
- Προώθηση – Διαφήμιση
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- Πρακτικές Οδηγίες
- Καταναλωτικά Πρότυπα
- Βαθμός Επέκτασης Ηλεκτρονικού Εμπορίου
- Χαρακτηριστικά νοικοκυριών, συνήθειες, τάσεις, προτιμήσεις
- Βιομηχανική ιδιοκτησία
- Τι ισχύει για υφιστάμενα δικαιώματα μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την ΕΕ
- Κατοχύρωση νέων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
- Ανάλωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας – Παράλληλες εισαγωγές
- Άμυνα σε περίπτωση καταπάτησης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
Γ. Φορολογική Δασμολόγηση
Δ. Επενδυτικό Περιβάλλον
Ε. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις
•

Οικονομικό προφίλ Ηνωμένου Βασιλείου - γ' τρίμηνο 2020

•

Πορεία βρετανικής οικονομίας: γ' τρίμηνο 2020 και προβλέψεις

•

Σήμανση στη Μεγάλη Βρετανία και στο Βόρεια Ιρλανδία τροφίμων προέλευσης ΕΕ μετά την
1/1/2021, εκτός βιολογικών και γεωγραφικών ενδείξεων

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1031]
•

Οδηγός Επιχειρείν 2020
Α. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία
Β. Επιχειρηματικό Περιβάλλον
- Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά της Ολλανδίας
- Συνεργασία με Αντιπροσώπους-Διανομείς
- Δημιουργία θυγατρικής/υποκαταστήματος/αντιπροσωπείας/κοινοπραξίας
- Δίκτυα Διανομής
- Προώθηση – Διαφήμιση
- Πρακτικές Οδηγίες
- Καταναλωτικά Πρότυπα
- Βιομηχανική ιδιοκτησία
Γ. Φορολογική Δασμολόγηση
Δ. Επενδυτικό Περιβάλλον
Ε. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις

•

Οικονομικά μέτρα της ολλανδικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας
- Ενίσχυση ρευστότητα επιχειρήσεων
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1032]
•

Ο κλάδος έρευνας, τεχνολογίας και πληροφορικής στη Ρουμανία.
Α. Εισαγωγή
Β. Ιστορική Αναδρομή
Γ. Προσφορά
- Γενική Παρουσίαση Κλάδου
- Πληροφορική
- Πίνακας Ι: Μεγαλύτερες εταιρείες software στη Ρουμανία
- Πίνακας ΙΙ: Μεγαλύτερες εταιρείες hardware στη Ρουμανία
- Έρευνα
- Τηλεπικοινωνίες
- Γράφημα Ι: Κόστος πακέτων κινητής τηλεφωνίας για συνδέσεις ως 100Mb/s
παγκοσμίως
- Srtartups
Δ. Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα
Δ. Εξωτερικό Εμπόριο
Ε. Διμερές Εμπόριο – Ελληνικές Εταιρείες
Η. Θεσμικό Πλαίσιο
Θ. Τομέας Ε/Τ στο πλαίσιο της Πανδημικής Κρίσης – Επιδόσεις/Προοπτικές
Ι. Συμπεράσματα – Προοπτικές Ελληνικών Επιχειρήσεων

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1033]
•

Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος 2020
- Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση
- Αλλάζει η διαδικασία εισαγωγής ιατρικών προϊόντων από το 2021
- Μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρωσία (Κατάταξη RBC-500)
- Οι Top-10 χρηματοοικονομικοί όμιλοι στη Ρωσία περιλαμβάνουν μόνο τρεις
ιδιωτικούς
- Εγκρίθηκε ο κατάλογος των σημείων εισόδου στη Ρωσία με ηλεκτρονική θεώρηση

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1034]
•

Ετήσια Έκθεση 2019-2020 για την Οικονομία της Σερβίας και την Ανάπτυξη των Οικονομικών &
Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας - Σερβίας
- Οικονομία της Σερβίας
- Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας – Σερβίας
- Συμπεράσματα -Προτάσεις
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•

Ο τομέας τεχνολογίας και νεοφυών εταιρειών στη Σερβία
- Η Βιομηχανία της Τεχνολογίας
- Το οικοσύστημα των Νεοφυών Επιχειρήσεων στη Σερβία (start-ups)
- Ανθρώπινο Δυναμικό - Εκπαίδευση
- Πολιτικές υποστήριξης της ψηφιακής οικονομίας
- Συμπεράσματα και δυνατότητες για ελληνικές εταιρείες
- Παράρτημα
- Χρήσιμες Ιστοσελίδες – Πηγές
- Λοιπές Μελέτες & Ενημέρωση Ιδιωτικών Φορέων ICT
- Σερβικές εταιρείες τομέα Πληροφορικής & Επικοινωνίας

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.:1035]

1.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στη δεύτερη έκδοση κοινωνικών ομολόγων EU SURE

2.

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με δέσμη
ύψους 1,8 τρισ. ευρώ, για την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής
Ευρώπης

3.

Εκπαίδευση και κατάρτιση: βασικές και ψηφιακές δεξιότητες απαραίτητες για την εκπαίδευση, την
εργασία και τη ζωή

4.

Νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδυναμώνει τους καταναλωτές ώστε
να αποτελέσουν καταλύτη για τη μετάβαση

5.

Φορολογία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ
σχετικά με τους κανόνες της για τη φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων με υποκαταστήματα στην
αλλοδαπή

6.

Πρόγραμμα LIFE: περισσότερα από 280 εκατ. EUR από τη χρηματοδότηση της ΕΕ για έργα που
αφορούν το περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα

7.

Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: Στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς
ανάκαμψης μέσα σε κλίμα μεγάλης αβεβαιότητας

8.

Αύξηση των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη
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9.

Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαετία, μείωση των
θανάτων που συνδέονται με τη ρύπανση

10. Σύνοδος κορυφής της G20: οι ηγέτες της G20 ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τις
μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις
11. Επιτυχής τρίτη έκδοση ομολόγων EU SURE από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
12. Οικονομικώς προσιτά, προσβάσιμα και ασφαλή φάρμακα για όλους: η Επιτροπή παρουσιάζει μια
φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη
13. Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια νέα βάση δεδομένων για την αναζήτηση των γεωγραφικών ενδείξεων της
ΕΕ
14. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(ΕΤΑΑ) προωθούν την καινοτόμο χρήση των δεδομένων στις δημόσιες συμβάσεις στις οποίες
συμμετέχουν κονδύλια της ΕΕ
15. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: 183,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας
16. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει το τροποποιημένο ελληνικό καθεστώς επιστρεπτέων
προκαταβολών ύψους 3,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση
του κορονοϊού
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
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1036]

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. «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων»
Στήριξη γεωργών που συμμετέχουν σε βιολογική φυτική παραγωγή ή σε βιολογική ζωική παραγωγή.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 9/11/2020 - 18/12/2020, ώρα 13:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5058
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3. «Υποστήριξη δικαιούχων στην ωρίμανση και υλοποίηση πράξεων ενσωμάτωσης ΑΠΕ & ΕΞΕ σε
κτιριακές υποδομές παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία)»
Tεχνική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Υγείας για την επιτάχυνση της πορείας
ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε
ένα μεγάλο αριθμό φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας (Νοσοκομεία).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 30/10/2020 - 30/3/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5049

4. «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων - Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση
ΑΠΕ σε Νοσοκομεία στις περισσότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες»
Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 20/10/2020 - 20/3/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5050

5. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της
χώρας»
Αντικείμενο της δράσης είναι η αξιοποίηση από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ των πλέον σύγχρονων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη διάσωση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας,
καθώς και για την, με αποτελεσματικό τρόπο, περαιτέρω ανάδειξη και προβολή της, με την ανάπτυξη
καινοτόμου ψηφιακού περιεχομένου, που θα μπορεί να συμβάλλει στον εμπλουτισμό του τουριστικού
προϊόντος της χώρας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 1/10/2020 - 31/1/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5004
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6. «Study in Greece: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων»
Λειτουργία και επέκταση των δραστηριοτήτων της ήδη λειτουργούσας δράσης «Study in Greece», με σκοπό
την προώθηση της Ελλάδας ως διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό και την υποστήριξη και ενίσχυση των δράσεων
εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών, καθώς και τη
λειτουργία ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 17/8/2020 - 31/12/2020
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4964

7. «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παροχή ηλεκτρονικού φορητού εξοπλισμού»
Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ.
laptop/tablet) για τις σχολικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης με στόχο τόσο την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης της COVID-19 όσο και την
ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 17/8/2020 - 31/12/2020
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4963

8. «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους
- Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ»
Επανασχεδίαση και ανασυγκρότηση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των Ιδρυμάτων με
σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους και την εμπέδωση της αντίστοιχης
κουλτούρας ποιότητας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου,
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης,
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 17/8/2020 - 30/6/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4968
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9. «Στέγαση σε ξενοδοχεία φοιτητών και αλλοδαπών επισκεπτών ΑΕΙ που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω
ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών»
Στέγαση σε ξενοδοχεία των φοιτητών των ΑΕΙ και αλλοδαπών επισκεπτών των ΑΕΙ που βρίσκονται στην
Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι ήδη στεγάζονται με φροντίδα
των ΑΕΙ ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, λόγω
των κατεπειγόντων μέτρων που ελήφθησαν για την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του COVID 19.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου,
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης,
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 4/8/2020 - 31/12/2020
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4955

10. «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας»
Δημιουργία και χρήση Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, από την οποία τίθεται το 50% των
θεμάτων των εξεταζομένων μαθημάτων στις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 4/8/2020 - 31/12/2020
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4962

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. «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.
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 1/6/2020 - 31/12/2020
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4837

13. «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

14. «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

15. «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 ΑλιάρτουΘεσπιέων.
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
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16. «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

17. «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

18. «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

19. «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.
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 24/2/2020 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4703

20. «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

21. «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

22. «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
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23. «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 ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtse.gr

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1037]

1.

Διαδικτυακή Εκδήλωση Δικτύωσης στον Τομέα της Πράσινης Καινοτομίας στη Βιομηχανία και
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 15 Δεκεμβρίου 2020

Αναπτύσσετε την επιχείρησή σας, ή ενδιαφέρεστε να εφαρμόσετε λύσεις, προϊόντα ή διαδικασίες που
καθιστούν τη μεταποιητική βιομηχανία πιο πράσινη και πιο βιώσιμη; Εργάζεστε σε λύσεις ΤΠΕ ή
θέλετε να ψηφιοποιήσετε τη διαδικασία παραγωγής σας; Σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε με
εταιρείες ή ερευνητικά κέντρα στη Νορβηγία, στην Ισλανδία ή στο Λιχτενστάιν για την από κοινού
πραγματοποίηση ενός έργου;
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Ο Οργανισμός Innovation Norway σε συνεργασία με το Δίκτυο Enterprise Europe Network
διοργανώνει μια ψηφιακή εκδήλωση Digital Matchmaking event focused on Green Industry
Innovation and ICT. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, μέλος του
Entrrpise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Οι επιχειρήσεις που θα
εγγραφούν στην πλατφόρμα της εκδήλωσης, μπορούν να αναζητήσουν συνεργάτες για την από
κοινού συμμετοχή στην δεύτερη πρόσκληση του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
Πρόγραμμα

και

την

Ανοιχτή

Πρόσκληση,

στη

διεύθυνση

www.innovasjonnorge.no/Greeceinnovation
Επιχειρηματικοί τομείς της εκδήλωσης:
• Αποτελεσματικότερη παραγωγή και βιομηχανία
• Καινοτόμος χρήση ΤΠΕ, ψηφιοποίηση που βελτιώνει προϊόντα ή διαδικασίες στον
βιομηχανικό τομέα
• Μειωμένες εισροές υλικού και / ή πόρων
• Παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων
• Ελαχιστοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση
• Βιοαποικοδομήσιμα υλικά όπως πλαστικά
• Κυκλική οικονομία

Διαδικασία συμμετοχής
Για

εγγραφή

παρακαλούμε

ακολουθείστε

το

σύνδεσμο

https://green-industry-innovation-

ict.b2match.io/. Η επιλογή των συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού
/ ερευνητικού προφίλ, το οποίο θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι
οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και
γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, κα Στ. Βαϊνά, Υπεύθυνη ΕΕΝ/ΣΒΘΣΕ
τ. 2421029407-8, m. svaina@sbtse.gr

een.ec.europa.eu
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2.

FRUIT LOGISTICA SPECIAL EDITION, 18-20 Μαΐου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtse.gr

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1038]
•

2020/C 392/03 Συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη — Η
ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης, (Το πλήρες κείμενο της παρούσας
γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στον διαδικτυακό τόπο
του ΕΕΠΔ www.edps.europa.eu)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1039]
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1628 της Επιτροπής, L366 της 3ης Νοεμβρίου 2020, για τη
θέσπιση εκ των υστέρων ενωσιακής επιτήρησης των εισαγωγών ανανεώσιμης αιθανόλης για χρήση ως
καυσίμου

een.ec.europa.eu
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•

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1633 της Επιτροπής, L367 της 27ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση
των παραρτημάτων II, III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azinphosmethyl, bentazone, dimethomorph, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, phosalone, pyraclostrobin,
απωθητικών: ταλλελαίου και της ουσίας teflubenzuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1634 της Επιτροπής, L367 της 4ης Νοεμβρίου 2020, για την
έγκριση της διάθεσης στην αγορά σακχάρων που λαμβάνονται από πολτό κακάο (Theobroma cacao L.)
ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (
1)

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1643 της Επιτροπής, L370 της 5ης Νοεμβρίου 2020, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις περιόδους έγκρισης
των δραστικών ουσιών φωσφορούχο ασβέστιο, βενζοϊκό δενατόνιο, haloxyfop-P, imidacloprid,
pencycuron και zeta-cypermethrin ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1667 της Επιτροπής, L377 της 10ης Νοεμβρίου 2020, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/977 όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής των
προσωρινών μέτρων σχετικά με τους ελέγχους για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1712 της Επιτροπής, L384 της 16ης Νοεμβρίου 2020, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 με στόχο την ταξινόμηση της ουσίας λιδοκαΐνη όσον
αφορά το ανώτατο όριο καταλοίπων της ( 1 )

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1040]
•

Απόφαση (ΕΕ) 2020/1705 του Συμβουλίου, L385 της 23ης Οκτωβρίου 2020, για την υπογραφή, εξ
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτοκόλλου της συμφωνίας σχετικά με τις έκτακτες διεθνείς
μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία (συμφωνία Interbus) όσον αφορά τις διεθνείς τακτικές
και ειδικές τακτικές μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1041]
•

Σύσταση (EE) 2020/1632 του Συμβουλίου, L366 της 30ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στον χώρο Σένγκεν
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1042]

•

COM/2020/738 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την
επιστήμη και την τεχνολογία

•

COM/2020/724 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Οικοδομώντας μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ετοιμότητα και
ανθεκτικότητα απέναντι σε διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας

•

COM/2020/704 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά τροποποίηση του
παραρτήματος IV (Ενέργεια) της συμφωνίας ΕΟΧ [32017R1485 - Κατευθυντήρια γραμμή για τη
λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας]

•

COM/2020/707 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά τροποποίηση του
παραρτήματος IV (Ενέργεια) της συμφωνίας ΕΟΧ [32017R2195 — Kατευθυντήρια γραμμή για την
εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας]

•

COM/2020/691 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εφαρμογή του τρίτου προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας
(2018)

•

COM/2020/963 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής
πίστης

•

COM/2020/692 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με την
χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από
την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1043]

Λεπτομέρειες

1

569716-2020

2

569716-2020

3

525419-2020

4

574689-2020

5

574680-2020

Κύπρος-Πάφος: Έτοιμο σκυρόδεμα
Είδος αγοραστή: Υπουργείο και
κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή
αρχή
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Κύπρος-Πάφος: Έτοιμο σκυρόδεμα
Είδος αγοραστή: Υπουργείο και
κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή
αρχή
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Κύπρος-Λευκωσία: Καλώδια
Είδος αγοραστή: Φορέας κοινής
ωφελείας
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Προϊόντα
υγιεινής από χαρτί
Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και
τοπικές αρχές
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Αθήνα: Απολυμαντικά
χεριών
Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και
τοπικές αρχές
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες

Χώρα

Ημερομηνία
δημοσίευσης

Προθεσμία

CY

27/11/2020

15/01/2021

CY

27/11/2020

15/01/2021

CY

03/11/2020

16/12/2020

GR

30/11/2020

08/01/2021

GR

30/11/2020

31/12/2020

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1044]
1.

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά
Σάκοι και σακίδια συσκευασίας - Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και
εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις
Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ
Εταιρεία: MANROOF GmbH
Η Manroof παράγει υφάσματα και διαφημιστικά αντικείμενα σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη υπό
δίκαιες συνθήκες εργασίας.
Τηλέφωνο: +41 (0) 44 274 15 00
e-mail: jvm@manroof.ch
Πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/company/6044

Για

περισσότερες

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόμενες

επιχειρήσεις

μπορούν

να

απευθύνονται

στο

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