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▪ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 21 

▪ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  25 

▪ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ -ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ COM 26 

▪ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED 27 

▪ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 28 
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:882]  

• Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις, Οκτώβριος 2020 

       - Διμερείς Σχέσεις 

       - Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Al-Sisi επικυρώνει τη θαλάσσια συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ 

Αιγύπτου-Ελλάδας 

 - Η Deutsche Bank αναφέρει την Αιγυπτιακή οικονομία ως την αγαπημένη μεταξύ των 

αναπτυσσόμενων αγορών 

- Η οικονομική ανάπτυξη της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια του COVID-19 υπερβαίνει 

τις προσδοκίες 

- Τα Αμερικανικά Επιμελητήρια στην Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Κύπρο συμφωνούν 

στην προώθηση του εμπορίου με τις ΗΠΑ 

- Προώθηση του Αιγυπτιακού Βαμβακιού στη διεθνή αγορά 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:883]  

• Στατιστικά Διμερούς Εμπορίου Ελλάδας - Γερμανίας για το α΄ εξάμηνο 2020 

• Πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις της Γερμανικής Οικονομίας 

• Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας στην Γερμανία 

 

• Επιπτώσεις της πανδημίας στον Γερμανικό Τραπεζικό Τομέα – Η Deutsche Bank κλείνει  

υποκαταστήματα 

• Ελληνογερμανικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις 

Ι. Εμπορικές ανταλλαγές το 2019 

ΙΙ. Επενδύσεις 

ΙΙΙ. Τουρισμός 

IV. Ομογένεια 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:884]  

• Προθεσμία συμμόρφωσης με προδιαγραφές σήμανσης αγροδιατροφικών προϊόντων. Ανανέωση  

υποχρεωτικής  εγγραφής  εταιρειών  διακίνησης  τροφίμων  στις  ΗΠΑ, σε Μητρώο FDA 

(“Registration of Food Facilities”) 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/102020%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Statistika_%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%B1%CE%84%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%202020%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72405
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72360
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72071
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72071
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82%20FDA%20-%20%CE%86%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20UFI-DUNS%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82%20FDA%20us.pdf
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:885]  

• Εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης Ε.Ε. από 1/1/21 στα οποία επιβάλλονται 

ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

- Προώθηση εισαχθέντων εμπορευμάτων εντός της Μεγάλης Βρετανίας για τα οποία έχει 

ανασταλεί η πληρωμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης 

- Αποστολή προϊόντων πριν την 31/12/2020 και παραλαβή μετά την 1/1/2021 

 

• Προδιαγραφές εμπορίας οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ που θα εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο 

από την 1/1/2021 

- Εξαγωγή οπωροκηπευτικών από την ΕΕ στη Μεγάλη Βρετανία 

- Αποστολές οπωροκηπευτικών από την ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία 

- Διακίνηση οπωροκηπευτικών από τη Βόρεια Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία 

 

• Εθνικό σύστημα Γεωγραφικών Ενδείξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και επίπεδο προστασίας των 

ευρωπαϊκών Γ.Ε. μετά την 1/1/2021 

• Σήμανση στο Η.Β. των τροφίμων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021 

• Μεταβατική πολιτική εμπορικής άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου: Ανακοίνωση απόφασης μέτρων 

διασφάλισης που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα – Εφαρμογή 

δασμολογικών ποσοστώσεων από 1/1/2021 έως 30/6/2021 

• Προδιαγραφές εμπορίας ορισμένων τροφίμων και ποτών προέλευσης ΕΕ που θα εισάγονται στο 

Ηνωμένο Βασίλειο από την 1/1/2021 

- Οπωροκηπευτικά 

- Κρασί (όλα τα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 2204) 

- Κρέας πουλερικών 

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:886]  

• Η κυπριακή αγορά αλλαντικών 

- Νομικό πλαίσιο 

- Εγχώρια παραγωγή αλλαντικών 

- Καταναλωτικές προτιμήσεις 

- Διαδικασίες εισαγωγής 

- Κυπριακές εισαγωγές αλλαντικών 

- Κυριότεροι προμηθευτές Κύπρου σε λουκάνικα/σαλάμια 

- Κυριότεροι προμηθευτές Κύπρου σε ομογενοποιημένα/κονσέρβες κρεάτων 

- Ελληνικές εξαγωγές αλλαντικών στην Κύπρο 

• Σημείωμα για την κυπριακή αγορά ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 2020 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%9C%CE%92%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B5%CF%86%CE%BA%202%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%9C%CE%92%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B5%CF%86%CE%BA%202%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%BF%CF%80%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%BF%CF%80%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%202%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%202%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%202%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%8C%CF%83%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%20-%20%CF%80%CF%81%20%CF%87%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72064
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72064
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%20FINAL%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%99%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%91%202020%20cy.pdf
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- Κατηγορίες 

- Προμηθευτές 

- Ελληνικές εξαγωγές 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:887]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 2020 

- Σημαντικός αριθμός βρετανικών εταιρειών ανοίγουν υποκαταστήματα στην Ολλανδία λόγω 

Brexit 

- Εξέλιξη διμερούς εμπορίου Ελλάδος – Ολλανδίας (1ο Εξάμηνο) 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:888]  

• Δελτίο "Οικονομία & Εμπόριο", Νο.5 – Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2020 

- Η Οικονομία της Ουγγαρίας 

- Επιχειρηματικές – Εμπορικές Ειδήσεις 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:889]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020 

• Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας (Α’ Εξάμηνο 2020) 

                                       

 

 

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/September%202020%20nl.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/10/2020_05-_deltio_hungary.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_Aug_Sept_2020%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%A4_%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F_%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3_1%CE%BF_%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9C_2020%20ru.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:890] 

 

 

1. Ο μηχανισμός της ΕΕ για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων τίθεται σε πλήρη λειτουργία 

 

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει κοινωνικά ομόλογα EU SURE, ανώτατου ποσού 100 

δισ. ευρώ 

 

3. Η Επιτροπή αξιολογεί και προσδιορίζει τις προτεραιότητες για μεταρρυθμίσεις στις χώρες που 

επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ 

 

4. Συμφωνία αποχώρησης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στο Ηνωμένο 

Βασίλειο για παράβαση των υποχρεώσεών του 

 

5. Επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 και επαναπροσδιορισμός της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης για την ψηφιακή εποχή 

 

6. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή παρατείνει και επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο για την περαιτέρω 

στήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες κύκλου εργασιών 

 

7. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν παρουσιάζει το «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους» 

 

8. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: νέες συνεισφορές της ΕΕ στην ενεργειακή πολιτική για την 

οικοδόμηση μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης 

 

9. Κύμα ανακαινίσεων: διπλασιασμός του ποσοστού ανακαινίσεων για τη μείωση των εκπομπών, την 

τόνωση της ανάκαμψης και τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας 

 

10. Ημέρες Erasmus (#ErasmusDays) 2020: εκδηλώσεις στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο 

γιορτάζουν την επιτυχία του Erasmus+ 

 

11. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 – από τη στρατηγική στην υλοποίηση 

 

12. Κρατικές ενισχύσεις: 450 εκατ. ευρώ έγκριση στήριξης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς 

που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού 

 

13. Πρόγραμμα LIFE: Η ΕΕ επιβραβεύει τα καλύτερα έργα για τη φύση, το περιβάλλον και τη δράση για 

το κλίμα. Tο ελληνικό έργο LIFE DEBAG ανάμεσα στους επικρατέστερους υποψηφίους 

 

14. Ώθηση στην κοινωνική οικονομία της αγοράς στην ΕΕ: επαρκείς κατώτατοι μισθοί για τους 

εργαζομένους σε όλα τα κράτη μέλη 

 

https://ec.europa.eu/greece/news/20201009_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201007__3_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201007__3_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201007_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201007_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201001_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201001_1_el
http://sbtse.gr/2020/10/13/%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-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84/
http://sbtse.gr/2020/10/13/%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-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84/
https://ec.europa.eu/greece/news/20201014_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201014_3_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201014_3_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201015__2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201015_3_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201020_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201020_5_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201020_5_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201022__1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201022__1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201029_2_el
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15. 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 

 

16. Ενίσχυση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»: Το Συμβούλιο εγκρίνει πρόταση σύστασης για μια 

γέφυρα προς την απασχόληση 

 

17. Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2020: Διακοπή της ανάκαμψης, καθώς η αναζωπύρωση της 

πανδημίας επιδεινώνει την αβεβαιότητα 

 

18. Με 128 εκατ. ευρώ επιδοτούνται ερευνητικά προγράμματα που αντιμετωπίζουν την κρίση του 

κορονοϊού και τις επιπτώσεις της. Aνάμεσά τους, 4 ελληνικά: imPURE, RESERVIST, COVINFORM, 

SHARE-COVID 

 

19. Η ΕΕ επιδοτεί πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα με 350 εκατ. ευρώ 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:891] 

 

 

 

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. 

https://ec.europa.eu/greece/news/20201030__1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201103_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201105_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201105_4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201105_4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20201105_3_el
mailto:svaina@sbtse.gr
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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. «7η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Ερευνητικών Έργων στην 

Ενιαία Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» 

 

 

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

Ερευνητικών Έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 

Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά σε σημεία της 

Αναλυτικής Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, όπως  οι Δείκτες Αποτελέσματος, οι Επιλέξιμες Δαπάνες 

κ.α.  

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1048  

 

 

 

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  

 

 

www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1048
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5049
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5050
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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  

 

 

 

6. «Εκσυγχρονισμός και αγορά ελεγκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων περιπολικών πλοίων, 

αεροσκαφών και ελικοπτέρων» 

 

Εκσυγχρονισμός και αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων, με την προϋπόθεση ότι 

τουλάχιστον το 60% της συνολικής περιόδου χρήσης σε ετήσια βάση χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της 

αλιείας 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 10/9/2020 - 31/12/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4986  

 

 

 

7. «Study in Greece: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων» 

 

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

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

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

λειτουργία ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών προγραμμάτων.  

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5004
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4986
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4964
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8. «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παροχή ηλεκτρονικού φορητού εξοπλισμού» 

 

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

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

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

ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

 

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

- Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ» 

 

Επανασχεδίαση και ανασυγκρότηση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των Ιδρυμάτων με 

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

κουλτούρας ποιότητας. 

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

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

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

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

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

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

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

 

 

 

10. «Στέγαση σε ξενοδοχεία φοιτητών και αλλοδαπών επισκεπτών ΑΕΙ που βρίσκονται στην Ελλάδα 

μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών» 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

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

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

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4963
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4968
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4955
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11. «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» 

 

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

θεμάτων των εξεταζομένων μαθημάτων στις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

 

12. «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  

 

 

 

13. «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  

 

 

 

14. «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  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4962
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4891
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4868
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4837
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15. «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  

 

 

 

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. «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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4854
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4822
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4824
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Περίοδος υποβολής: 4/5/2020 - 31/12/2021 

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

 

 

 

19. «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  

 

 

 

20. «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 

 

 

 

21. «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=4808
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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22. «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  

 

 

 

23. «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  

 

 

24. «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  

 

25. «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  

 

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
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:892] 

 

 

1. Smart Manufacturing Matchmaking 2020 VIRTUAL - Διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης στον 

τομέα της Έξυπνης Βιομηχανίας, 18-20 Νοεμβρίου 2020  

 

 

 

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της έξυπνης 

βιομηχανίας και της βιομηχανίας 4.0 θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα 

συμμετέχουν στη διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων: BE 

@SMM2020 - Brokerage Event, στο πλαίσιο του BE @Smart Manufacturing Matchmaking 2020 

Virtual Edition.  

Η εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Νοεμβρίου 2020 διαδικτυακά και διοργανώνεται από 

τον οργανισμό Spin Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r.l. Η εκδήλωση 

υποστηρίζεται από το δίκτυο Enterprise Europe Network, μέλος του οποίου είναι ο Σύνδεσμος 

Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.  

Οι συμμετέχοντες στο Smart Manufacturing Matchmaking 2020 Virtual Edition θα: 

- έχουν τη μοναδική ευκαιρία για συναντήσεις με επιστήμονες, ερευνητές και διευθυντές 

επιχειρήσεων που εργάζονται στον τομέα της Έξυπνης Βιομηχανίας και Βιομηχανίας 4.0 

- ενημερωθούν για τις τελευταίες σύγχρονες τεχνολογίες, τις νέες εφαρμογές από τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις καθώς και τις τεχνικές προκλήσεις των μεγάλων εταιρειών 

mailto:svaina@sbtse.gr
https://smm2020.b2match.io/home
https://smm2020.b2match.io/home
http://spin.srl/
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- έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και 

προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές - 

τεχνολογικές συνεργασίες στο διεθνή χώρο 

Επιπλέον, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν 

αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

 

Πεδία ενδιαφέροντος: 

- Digital Twin 

- Additive Manufacturing 

- Industrial Internet of Things 

- Cyber security and Cloud 

- Applications of Virtual/Augmented/Mixed Reality in Industry 

- Human Machine interfaces 

- Big data Analytics 

- Human to Machine cooperation 

- Cyber Physical Systems 

- Predictive Maintenance 

- Simulation 

- System integration 

- Autonomous Robot 

- Autonomous production 

- AI & Machine Learning for Industrial applications 

Κόστος εγγραφής 

 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν.  

 

Διαδικασία συμμετοχής  

Για εγγραφή παρακαλούμε ακολουθείστε το σύνδεσμο smm2020.b2match.io. Η επιλογή των 

συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της παραπάνω 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. 

https://smm2020.b2match.io/home
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Πληροφορίες 

Εφόσον σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στην εκδήλωση, σας παρακαλώ πολύ να επιλέξετε ως 

Support Office, ASSOCIATION OF INDUSTRIES OF THESSALY AND CENTRAL GRECE, για 

την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προφίλ σας.  

 

2. Greek Nordic Trade Week: προώθηση του κλάδου των Τροφίμων & Ποτών στις Σκανδιναβικές 

χώρες, 9 – 13 Νοεμβρίου 2020 

 

 

 

H Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) διοργανώνει 

στις 9 – 13 Νοεμβρίου 2020, σε συνεργασία με τις εταιρείες RECO EXPORTS και MOREGANIC, 

την 1η ολοκληρωμένη διαδικτυακή δράση προβολής και προώθησης του κλάδου των Τροφίμων & 

Ποτών στις αναπτυγμένες αγορές των Σκανδιναβικών χωρών - την Greek Nordic Trade Week, 

https://www.greeknordictrade.com/. 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της προβολής των ελληνικών προϊόντων διατροφής στις 

Σκανδιναβικές χώρες, η οποία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια με την εθνική συμμετοχή στην έκθεση 

Ecolife Scandinavia και αποτελεί μια ολοκληρωμένη οnline B2B πρωτοβουλία για τον κλάδο των 

Τροφίμων & Ποτών που απευθύνεται ειδικά στις αγορές των Σκανδιναβικών Χωρών. 

 

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.greeknordictrade.com/
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:893] 

 

• 2020/C 324/01 Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Αναθεωρημένο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και επενδυτικό σχέδιο “Βιώσιμη Ευρώπη”» 

 

• 2020/C 328/01 Θέση (ΕΕ) αριθ. 9/2020 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, ενόψει της έκδοσης 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 

2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 

2020 ( 1 ) 

 

• 2020/C 333/01 Θέση (ΕΕ) αριθ. 10/2020 του Συμβουλίου σε πρωτη αναγνωση ενόψει της έκδοσης 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους Ευρωπαίους 

παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2020 ( 1 ) 

 

• 2020/C 333/02 Σκεπτικό του Συμβουλίου: Θέση (ΕΕ) αριθ. 10/2020 του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για επιχειρήσεις, και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 20017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 

 

• 2020/C 353/01 Γνώμη 7/2020 (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, ΣΛΕΕ) που 

συνοδεύει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη [COM(2020) 224 final] 

 

• 2020/C 362/03 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις 

αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται 

στο παράρτημα 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), [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006]  ( 1 ) 

 

• 2020/C 362/04 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την 

πολιτική συνοχής της ΕΕ» 

 

• 2020/C 363/27  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.324.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:324:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.328.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.333.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:333:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.333.01.0053.01.ELL&toc=OJ:C:2020:333:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.353.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:353:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.362.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2020:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.362.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2020:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.363.01.0235.01.ELL&toc=OJ:C:2020:363:TOC
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P8_TA(2018)0442 Ενεργειακή απόδοση ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

της 13ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση 

(COM(2016)0761 — C8-0498/2016 — 2016/0376(COD)) 

 

P8_TC1-COD(2016)0376 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση 

στις 13 Νοεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση 

 

• 2020/C 363/29  

  

P8_TA(2018)0444 Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ***I Νομοθετικό 

ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2018 επί της πρότασης οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD)) 

 

P8_TC1-COD(2016)0382 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση 

στις 13 Νοεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

 

• 2020/C 364/02 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Προώθηση μιας πιο βιώσιμης Τραπεζικής Ένωσης χωρίς αποκλεισμούς, με τη βελτίωση της 

συμβολής των κοινοτικών τραπεζών στην τοπική ανάπτυξη και τη δημιουργία ενός κοινωνικά 

υπεύθυνου διεθνούς και ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2020/C 364/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Φορολογικοί μηχανισμοί για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» (γνωμοδότηση 

πρωτοβουλίας) 

 

• 2020/C 364/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2020/C 364/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας με την προώθηση της παγκόσμιας ρυθμιστικής συνεργασίας, με την υποστήριξη ενός 

ανανεωμένου πολυμερούς εμπορικού συστήματος και με τη μείωση των επιδοτήσεων που 

στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό της αγοράς» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.363.01.0238.01.ELL&toc=OJ:C:2020:363:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0014.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0021.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0029.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0037.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
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• 2020/C 364/06 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η 

βιομηχανική διάσταση της Ένωσης Ασφάλειας» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2020/C 364/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η 

θέσπιση μέτρων διασφάλισης για τα γεωργικά προϊόντα στις εμπορικές συμφωνίες» (γνωμοδότηση 

πρωτοβουλίας) 

 

• 2020/C 364/08 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Μια 

επιτακτική ανάγκη για την περίοδο μετά την κρίση COVID-19: ο σχεδιασμός νέου μοντέλου 

πολυμερών σχέσεων» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2020/C 364/10 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το κλίμα» (Διερευνητική γνωμοδότηση) 

 

• 2020/C 364/12 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Λευκή Βίβλος για την τεχνητή νοημοσύνη — Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της 

εμπιστοσύνης»[COM(2020) 65 final] 

 

• 2020/C 364/13 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

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

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — “Ένα νέο σχέδιο δράσης 

για την κυκλική οικονομία — Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη”»[COM(2020) 98 

final] 

 

• 2020/C 364/14 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

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

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Διαμόρφωση του 

ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης»[COM(2020) 67 final] 

 

• 2020/C 364/15 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

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

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: 

Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη»[COM(2020) 102 final] 

 

• 2020/C 364/16 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέματα α) 

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

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Μακροπρόθεσμο σχέδιο 

δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0043.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0049.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0053.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0067.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0087.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0094.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0101.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0108.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0116.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
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αγοράς»[COM(2020) 94 final], β) «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 

— Εντοπισμός και αντιμετώπιση των φραγμών στην ενιαία αγορά»[COM(2020) 93 final]) 

 

• 2020/C 364/17 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέματα 

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

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 

— Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά»[COM(2020) 456 

final]«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ τροφοδοτεί το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη»[COM(2020) 442 

final]«Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19»[COM(2020) 441 final/2 — 

2020/0111 (NLE)]«Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027»[COM(2020) 443 final/2, διαδικασία 

2018/0166 (APP)]«Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων 

πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»[(COM(2020) 445 final — 2018/0135 (CNS)]«Πρόταση κανονισμού 

του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του 

Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-

2020»[COM(2020) 446 final — 2020/0109 (APP)] και«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και 

καινοτομίας “Ορίζων Ευρώπη” και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του, Πρόταση απόφασης 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος 

υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας, 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού 

Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών 

σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 

(στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου»[COM(2020) 459 final — 2018/0224 (COD)] 

 

• 2020/C 364/18 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέματα 

«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας»[COM (2020) 408 final — 2020/0104 (COD)] 

και«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέσου 

τεχνικής υποστήριξης»[COM (2020) 409 final — 2020/0103 (COD)] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0124.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0132.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
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• 2020/C 364/19 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέματα 

«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

προγράμματος InvestEU»[COM(2020) 403 final — 2020/0108 (COD)] και «Πρόταση κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2015/1017 

όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας»[COM(2020) 404 final — 2020/0106 

(COD)] 

 

• 2020/C 364/20 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου 

με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)»[COM(2020) 80 final — 2020/0036 (COD)] 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:894] 

   

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1363 της Επιτροπής, L317 της 30ής Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά 

με τη χορήγηση άδειας για το παρασκεύασμα Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 ως πρόσθετης 

ύλης ζωοτροφών για όλα τα χοιροειδή (κάτοχος της άδειας Chr. Hansen A/S) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1370 της Επιτροπής, L319 της 1ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος κιτρικού λανθανίου ως πρόσθετης ύλης 

ζωοτροφών για απογαλακτισμένα χοιρίδια (κάτοχος της άδειας: Treibacher Industrie AG) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1371 της Επιτροπής, L319 της 1ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης και ενδο-1,4-β-

γλυκανάσης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για θηλάζουσες χοιρομητέρες (κάτοχος της άδειας: BASF 

SE) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1372 της Επιτροπής, L319 της 1ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

την έγκριση της L-τρυπτοφάνης που παράγεται από Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 

ή KCCM 10 534 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1373 της Επιτροπής, L319 της 1ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για το χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύρου-λυσίνης και ψευδαργύρου-γλουταμικού 

οξέος για χρήση ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1374 της Επιτροπής, L319 της 1ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ως 

πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για μόσχους, για όλα τα ήσσονος σημασίας μηρυκαστικά (για εκτροφή) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0139.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.364.01.0143.01.ELL&toc=OJ:C:2020:364:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2020:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.319.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2020:319:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.319.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2020:319:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.319.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2020:319:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.319.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2020:319:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.319.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2020:319:TOC
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πλην των αμνών και για καμηλίδες (για εκτροφή) (κάτοχος της άδειας: Danstar Ferment AG 

εκπροσωπούμενη από τη Lallemand SAS) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1375 της Επιτροπής, L319 της 1ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και 

βανιλλίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για θηλάζοντα χοιρίδια, γαλοπούλες προς πάχυνση και 

γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: Vetagro SpA) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1376 της Επιτροπής, L319 της 1ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

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

phaffii (CGMCC 12056) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για γαλοπούλες προς πάχυνση, γαλοπούλες 

που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, χοιρίδια (θηλάζοντα και απογαλακτισμένα) και μικρά χοιροειδή 

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

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1377 της Επιτροπής, L319 της 1ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από τον 

Bacillus subtilis (LMG S-15136) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για θηλάζοντα χοιρίδια και όλα τα 

μικρά χοιροειδή εκτός των ζώων αναπαραγωγής (κάτοχος της άδειας: Beldem, τμήμα της Puratos NV) 

( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1378 της Επιτροπής, L319 της 1ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για το χηλικό σύμπλοκο χαλκού-λυσίνης και χαλκού-γλουταμικού οξέος για 

χρήση ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1379 της Επιτροπής, L319 της 1ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της L-κυστίνης που παράγεται από Pantoea ananatis NITE BP-02525 

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

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1395 της Επιτροπής, L324 της 5ης Οκτωβρίου 2020, για την 

ανανέωση της έγκρισης του Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών 

για κοτόπουλα προς πάχυνση, για την έγκρισή του για κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/2008 (κάτοχος της άδειας: Evonik Nutrition & 

Care GmbH) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1396 της Επιτροπής, L324 της 5ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας στις ουσίες γερανιόλη, κιτράλη, 3,7,11-τριμεθυλοδωδεκα-2,6,10-τριεν-1-όλη, (Ζ)-

νερόλη, οξικό γερανιύλιο, βουτυρικό γερανιύλιο, μυρμηκικό γερανιύλιο, προπιονικό γερανιύλιο, 

προπιονικό νερύλιο, μυρμηκικό νερύλιο, οξικό νερύλιο, ισοβουτυρικό γερανιύλιο και οξικό πρενύλιο 

ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη πλην των θαλάσσιων ζώων ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.319.01.0022.01.ELL&toc=OJ:L:2020:319:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.319.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2020:319:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.319.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2020:319:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.319.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2020:319:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.319.01.0036.01.ELL&toc=OJ:L:2020:319:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.324.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:324:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.324.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2020:324:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1397 της Επιτροπής, L324 της 5ης Οκτωβρίου 2020, για την 

ανανέωση της άδειας της L-ισολευκίνης που παράγεται από Escherichia coli FERM ABP-10641 ως 

διατροφικής πρόσθετης ύλης, την επέκταση της χρήσης της και τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της 

L-ισολευκίνης που παράγεται από Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 ως πρόσθετης ύλης 

ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 348/2010 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1398 της Επιτροπής, L324 της 5ης Οκτωβρίου 2020, για την 

ανανέωση της άδειας του παρασκευάσματος Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 ως πρόσθετης 

ύλης ζωοτροφών για ίππους και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 886/2009 (κάτοχος της 

άδειας: All-Technology Ireland Ltd.) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1399 της Επιτροπής, L324 της 5ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της βουτυλυδροξυανισόλης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα 

τα ζωικά είδη εκτός από τις γάτες ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1400 της Επιτροπής, L324 της 5ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση αιθυλεστέρα του β-απo-8′-καροτενικού οξέος ως πρόσθετης ύλης 

ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, όρνιθες ωοπαραγωγής και μικρά είδη πουλερικών προς 

ωοπαραγωγή και πάχυνση ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1413 της Επιτροπής, L326 της 29ης Ιουνίου 2020, για τη 

διόρθωση της σουηδικής γλωσσικής έκδοσης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση 

και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1418 της Επιτροπής, L326 της 6ης Οκτωβρίου 2020, για τη 

χορήγηση άδειας για το σαπωνοποιημένο εκχύλισμα πάπρικας (Capsicum annuum) (καψανθίνης) ως 

πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση, 

όρνιθες ωοπαραγωγής και μικρά είδη πουλερικών για ωοπαραγωγή ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1419 της Επιτροπής, L326 της 7ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση του 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση ασκορβικού οξέος (Ε 300) και κιτρικού οξέος (E 330) σε λευκά 

λαχανικά που προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L333 της 7ης 

Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για μια βιώσιμη σιδηροδρομική αγορά στο πλαίσιο 

της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.324.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2020:324:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.324.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2020:324:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.324.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2020:324:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.324.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2020:324:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.326.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:326:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.326.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2020:326:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.326.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2020:326:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.333.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:333:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.333.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:333:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1497 της Επιτροπής, L342 της 15ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της L-μεθειονίνης που παράγεται από Corynebacterium glutamicum 

KCCM 80 184 και Escherichia coli KCCM 80 096 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά 

είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1510 της Επιτροπής, L344 της 16ης Οκτωβρίου 2020, για τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση της κινναμυλαλκοόλης, της 3-φαινυλοπροπαν-1-όλης, της 2-

φαινυλοπροπανάλης, της 3-(p-κουμενυλο)-2-μεθυλοπροπιοναλδεΰδης, της α-μεθυλοκινναμαλδεΰδης, 

της 3-φαινυλοπροπανάλης, του κινναμωμικού οξέος, του οξικού κινναμυλίου, του βουτυρικού 

κινναμυλίου, του ισοβουτυρικού 3-φαινυλοπροπυλίου, του ισοβαλεριανικού κινναμυλίου, του 

ισοβουτυρικού κινναμυλίου, του κινναμωμικού αιθυλίου, του κινναμωμικού μεθυλίου και του 

κινναμωμικού ισοπεντυλίου ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη πλην των 

θαλάσσιων ζώων ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1511 της Επιτροπής, L344 της 16ης Οκτωβρίου 2020, για την 

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

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών amidosulfuron, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, 

clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflufenican, 

fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, 

nicosulfuron, παραφινέλαια, picloram, prosulfocarb, sulphur, triflusulfuron και tritosulfuron ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L347 της 7ης 

Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης 

για επιχειρήσεις και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1937 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1536 του Συμβουλίου, L351I της 22ας Οκτωβρίου 2020, για την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/796 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά κυβερνοεπιθέσεων που 

απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1559 της Επιτροπής, L357 της 26ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 για την κατάρτιση ενωσιακού 

καταλόγου νέων τροφίμων ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1560 της Επιτροπής, L357 της 26ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 

την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 για τον καθορισμό 

μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1565 της Επιτροπής, L358 της 27ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση 

των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες 1,4-διαμινοβουτάνιο, 1-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.342.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:342:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.344.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2020:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.344.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2020:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.347.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:347:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.347.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:347:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.351.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:351I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.357.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2020:357:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.357.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2020:357:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.358.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:358:TOC
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methylcyclopropene, οξικό αμμώνιο, bifenazate, chlorantraniliprole, chlormequat, cyprodinil, 

ασβεστόλιθος, mandipropamid, πιπέρι, pyridaben, απωθητικά: αιματάλευρο, εκχύλισμα φυκιών και 

υδροχλωρική τριμεθυλαμίνη μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1566 της Επιτροπής, L358 της 27ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση 

των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bupirimate, carfentrazone-

ethyl, ethirimol και pyriofenone μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1572 της Επιτροπής, L359 της 28ης Οκτωβρίου 2020, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/626 όσον αφορά τους καταλόγους τρίτων 

χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

γαλακτοκομικών προϊόντων και εντόμων ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:895] 

  

• Απόφαση (EE) 2020/1421 του Συμβουλίου, L329 της 1ης Οκτωβρίου 2020, για τη θέση που πρέπει να 

ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τροποποιήσεις των παραρτημάτων της 

ευρωπαϊκής συμφωνίας διεθνών οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και των 

συνημμένων κανονισμών στην ευρωπαϊκή συμφωνία διεθνών εσωτερικών πλωτών μεταφορών 

επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADN) 

 

• Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1537 του Συμβουλίου, L351I της 22ας Οκτωβρίου 2020, για την 

τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2019/797 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά 

κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1550 της Επιτροπής, L354 της 23ης Οκτωβρίου 2020, για τη 

θέσπιση του πολυετούς προγράμματος ελέγχων για την περίοδο 2021-2025 που πρέπει να 

διενεργούνται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής στα κράτη μέλη για την εξακρίβωση της 

εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης για την αγροδιατροφική αλυσίδα 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/1573 της Επιτροπής, L359 της 28ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση της 

απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ 

κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση 

των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό C(2020) 7511] 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.358.01.0030.01.ELL&toc=OJ:L:2020:358:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.359.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2020:359:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.329.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:329:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.351.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2020:351I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.354.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2020:354:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.359.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2020:359:TOC
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• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1574 της Επιτροπής, L359 της 28ης Οκτωβρίου 2020, για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/450 όσον αφορά τη δημοσίευση των στοιχείων 

αναφοράς των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης για συστήματα στεγανοποίησης, σύνθετα 

συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, αρμούς διαστολής για οδογέφυρες, δομικά συστήματα από 

ξυλεία, προϊόντα επιβράδυνσης καύσης και άλλα δομικά προϊόντα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1401 της Επιτροπής, L324 της 2ας Οκτωβρίου 2020, για προσωρινή 

παρέκκλιση από την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την εμπορία 

πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 6651]  ( 1 ) 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:896] 

 

• Διορθωτικό στην εκτελεστική απόφαση (EE) 2020/674 της Επιτροπής, L351 της 15ης Μαΐου 2020, 

σχετικά με την προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Χορήγηση βασικού άνευ 

όρων εισοδήματος (UBI) σε όλη την ΕΕ»( EE L 158 της 20.5.2020 ) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:897] 

  

• Οδηγία (ΕΕ) 2020/1504 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L347 της 7ης Οκτωβρίου 

2020, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ( 1 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:898] 

 

• COM/2020/667 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων Για ένα 

περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες 

• COM/2020/663 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών 

μεθανίου 

 

• COM/2020/643 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.359.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2020:359:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.324.01.0035.01.ELL&toc=OJ:L:2020:324:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.351.01.0064.01.ELL&toc=OJ:L:2020:351:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.347.01.0050.01.ELL&toc=OJ:L:2020:347:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.347.01.0050.01.ELL&toc=OJ:L:2020:347:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0667&qid=1604654260419&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0663&qid=1604654260419&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0643&qid=1604654260419&rid=33
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 

θέματα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της 

 

• COM/2020/640 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών 

συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της τρίτης δόσης για το 2020 

 

• COM/2020/638 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): 

προβλέψεις αναλήψεων υποχρεώσεων, πληρωμών και συνεισφορών των κρατών μελών για το 2020, 

το 2021 και το 2022 και μη δεσμευτικές προβλέψεις για τα έτη 2023-2024 

 

• COM/2020/960 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την παροχή βοήθειας στην Κροατία και την Πολωνία σχετικά με φυσική καταστροφή και για την 

πληρωμή προκαταβολών στην Κροατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την 

Πορτογαλία και την Ισπανία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας 

 

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

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

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:899] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 526463-2020  

Κύπρος-Λευκωσία: 

Κατασκευαστικά υλικά 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 04/11/2020  13/11/2020  

2 525419-2020  

Κύπρος-Λευκωσία: Καλώδια 

Είδος αγοραστή: Φορέας κοινής 

ωφελείας 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 03/11/2020  02/12/2020  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0640&qid=1604654260419&rid=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0638&qid=1604654260419&rid=42
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0960R(01)&qid=1604654260419&rid=55
mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526463-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525419-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
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3 461021-2020  

Κύπρος-Λευκωσία: Προϊόντα 

ατομικής περιποίησης 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 02/10/2020  04/11/2020  

4 526455-2020  

Ελλάδα-Ρόδος: Ελαιόλαδο 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακοί και 

τοπικοί φορείς 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 04/11/2020  01/12/2020  

5 523541-2020  

Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός 

φωτισμού οδών 

Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου 

δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 03/11/2020  07/12/2020  

6 515927-2020  

Ελλάδα-Ηράκλειο: Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 

Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου 

δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 30/10/2020  07/12/2020 

 

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.:900] 

 

1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (BRIT20201020001) – Ιταλική εταιρεία, παραγωγής 

ελαιόλαδου, ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή με κατασκευαστές  χαρτιού ή άλλων ειδών συσκευασίας, 

που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην αποστολή ελαιολάδου μέσω  ηλεκτρονικού εμπορίου. Η 

ιταλική εταιρεία ενδιαφέρεται για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και ειδικά για υπάρχουσες λύσεις 

που η εταιρεία δεν γνωρίζει ακόμη, αλλά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη 

περίπτωση.  

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461021-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526455-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523541-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:515927-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11559b8b-84f5-4803-954c-22fbdc6789ec
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2. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (BRRO20201020001) – Ρουμανική εταιρεία παρασκευής 

καλλυντικών με βάση το σαπούνι για ενήλικες και παιδιά, η οποία ακολουθεί παράδοση 100 ετών στην 

παραγωγή σαπουνιών, αναζητά συνεργάτες που μπορούν να προμηθεύουν γυάλινα δοχεία 

καλλυντικών σε διαφορετικά μεγέθη και άλλα αξεσουάρ συσκευασίας. Η συνεργασία με τους πιθανούς 

συνεργάτες θα βασίζεται σε συμφωνίες κατασκευής. 

 

3. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BRES20201022001) – Ισπανική ΜΜΕ που ειδικεύεται στον τομέα της 

κατασκευής κτιρίων έχει σχεδιάσει μια σειρά κηπευτικών συστημάτων σε κάθετη μορφή. Η εταιρεία 

αναζητά μια βιώσιμη και αδιάβροχη σανίδα ως εναλλακτική λύση από το τυπικό PVC πάνελ που 

εφαρμόζει σήμερα στα συστήματά της. Η εταιρεία αναζητά έναν διεθνή κατασκευαστή ή διανομέα 

δομικών υλικών που είναι σε θέση να παρέχει μια εναλλακτική λύση συνάπτοντας μαζί του συμφωνία 

προμήθειας. 

 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ (BRLU20200803001) – Εταιρεία του 

Λουξεμβούργου που δραστηριοποιείται στην πώληση τσαγιού και εκχυλισμάτων βοτάνων μέσω του 

ηλεκτρονικού της καταστήματος, αναζητά κατασκευαστές που πωλούν κεραμικά είδη τσαγιού, 

συμπεριλαμβανομένων τσαγιέρων. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να συνάψει συμφωνία κατασκευής. 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ (BRPL20201030002) – Πολωνική εταιρεία που ειδικεύεται στην 

παραγωγή και τη διανομή διακοσμητικών αυτοκόλλητων για τοίχους αναζητά ξένους κατασκευαστές 

προσαρμοσμένων, μη υφασμένων ταπετσαριών για να επεκτείνει τη γκάμα των προσφερόμενων 

προϊόντων της. Η εταιρεία αναζητά υπηρεσίες κατασκευής και υπεργολαβίας. 

 

6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (BRNL20200918001) – Ολλανδικό κατάστημα που 

δραστηριοποιείται στον τομέα των ειδών οικιακής χρήσης, υφασμάτων, ρούχων και τροφίμων, θέλει 

να συμβάλει στον παγκόσμιο στόχο της μείωσης των ροών και των εκπομπών αποβλήτων. Η εταιρεία 

θέλει να διερευνήσει καινοτόμους τρόπους για το σύστημα επιστροφής των κενών συσκευασιών, 

ειδικά των μικρών μεγεθών πολυαιθυλενίου, που χρησιμοποιούνται για νερό και άλλα ποτά. Η 

εταιρεία αναζητά βιώσιμες λύσεις και ενδιαφέρεται να συνάψει συμφωνίες προμήθειας. 

 

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (BRUK20201008001) – Το πρακτορείο μάρκετινγκ 

και εμπορικών εκδηλώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου αναζητά έναν εξωτερικό κατασκευαστή 

ηλεκτρικών ποδηλάτων και προσφέρει αποκλειστική συμφωνία εμπορικής αντιπροσωπείας για 

εκπροσώπηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία 

8. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20200929001) – Πολωνική εταιρεία αναζητά παραγωγούς ή προμηθευτές σπόρων 

βατόμουρου ή αποξηραμένου πυρήνα μετά την παραγωγή χυμού βατόμουρου, για συνεργασία στο 

πλαίσιο σύναψης μιας μακροχρόνιας συμφωνίας προμήθειας. 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab02eed2-8df6-4677-95ed-2521f0aa8eea
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/84c41444-122d-4a10-859d-25431481c42f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/828f8b93-17b8-4616-95dc-26c258467ff5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/430438a0-103d-457d-b84a-2cee7f46fefc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e0d33350-8fc5-429e-9d6f-bc1f5d3a26bf
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd9a834f-a50f-4add-b1b7-e22c657e0a7d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85ad1e37-6788-419b-a3c0-da02d60aa848
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9. Συνεργασία με ελληνικές εταιρείες χάρτου 

Χώρα: ΤΥΝΗΣΙΑ 

Εταιρεία: Diverse Trade Agency  

Η εταιρεία ενδιαφέρεται για παροχή στοιχείων ελληνικών εταιρειών χάρτου με σκοπό τη συνεργασία 

και εισαγωγές στην Τυνησία 

 

Τηλ. +216 50 996 023 

e-mail: diversetradeagency@gmail.com 

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

Διεύθυνση: Avenue de la République- , Monastir,  Tunisia 

Πληροφορίες: http://agora.mfa.gr/applications/application/7899 

 

10. Ελληνικό κρασί 

Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Εταιρεία: Alte Weinboerse GmbH  

Πληροφορίες: http://agora.mfa.gr/applications/application/7897  

 

 

11. Εισαγωγή από Ελλάδα 

Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ 

Εταιρεία: Zaklad Drobiarski Lech-Drob Sp. z.o.o.  

Η εταιρεία για εισαγωγή κρέατος χηνών από την Ελλάδα. 

Πληροφορίες: http://agora.mfa.gr/applications/application/7896  

 

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/6043
mailto:diversetradeagency@gmail.com
https://www.oxbowshop.com/
http://agora.mfa.gr/applications/application/7899
http://agora.mfa.gr/applications/company/6040
http://agora.mfa.gr/applications/application/7897
http://agora.mfa.gr/applications/company/6039
http://agora.mfa.gr/applications/application/7896
mailto:sbtse@otenet.gr

