
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

Σεπτέμβριος 2020 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ      σελ. 

▪ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 

▪ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5 

▪ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 7 

▪ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 15 

▪ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 19 

▪ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19 

▪ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 20 

▪ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ COM 21 

▪ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED 22 

▪ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 23 

                                                

 
 

 

                                        info@sbtse.gr  & sbtse@otenet.gr 

 

een.ec.europa.eu                     
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:822]  

• Οικονομικό Προφίλ Αυστραλίας - Α΄ εξάμηνο 2020 

• Οικονομικό Προφίλ Νέας Ζηλανδίας - Α΄ εξάμηνο 2020 

• Έναρξη έρευνας Αρχών Νέας Ζηλανδίας για επανεξέταση δασμού antidumping σε ελληνικά 

κονσερβοποιημένα ροδάκινα 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:823]  

• Κλαδική Μελέτη για τη Διαχείριση Απορριμμάτων στη Γερμανία 

Ι. Εισαγωγή 

ΙΙ. Διαχείριση Αποβλήτων 

ΙΙΙ. Υποδομές 

IV. Διαχείριση Πλαστικού 

-  Ο γερμανικός νόμος περί συσκευασίας(Verpackungsgesetz2019 Deutschland) 

 

• 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.:824]  

• Ενημερωτικό Δελτίο για την Αγορά Τροφίμων και Ποτών στις ΗΠΑ (32/25/09/2020) – Επιπτώσεις της 

Πανδημίας COVID-19 στην Αμερικανική Αγορά Τροφίμων και Ποτών  

 

• Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία FEDA προτείνει νέο πλαίσιο για την ιχνηλασιμότητα 

των τροφίμων 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/OEY%20Sydney_country%20profile_AUS%20Q1Q2%202020%203%20au.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/OEY%20Sydney_country%20profile_NZL%20Q1Q2%202020%203%20au.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/2020-09-25_NZL%20investigation%20for%20antidumping%20tariffs%20on%20Greek%20peaches%20-%20AGORA%20UPLOAD%202%20au.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/2020-09-25_NZL%20investigation%20for%20antidumping%20tariffs%20on%20Greek%20peaches%20-%20AGORA%20UPLOAD%202%20au.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/2037%C2%B4%C3%9FRecyceln%20de.pdf
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%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_25%20%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%202020%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_25%20%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%202020%20us.pdf
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:825]  

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

• Έρευνα αγοράς για τον κλάδο του ελαιολάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Α. Ζήτηση 

Β. Εξωτερικό Εμπόριο 

Γ. Ανταγωνισμός 

Δ. Θεσμικό πλαίσιο 

Ε. Πιστοποιήσεις 

ΣΤ. Προοπτικές 

• Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:826]  

• Έρευνα αγοράς για τον Κλάδο των Φρούτων και Λαχανικών στην Ισπανία 

Α. Περιγραφή Κλάδου – Γενικά Χαρακτηριστικά 

       - Ιστορική Αναδρομή 

       - Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου 

Β. Προσφορά 

Γ. Ζήτηση 

Δ. Εξωτερικό Εμπόριο 

Ε. Ανταγωνισμός 

ΣΤ. Θεσμικό πλαίσιο 

Ζ. Συμπεράσματα 

• Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:827]  

• Έρευνα για την κυπριακή αγορά ζωοτροφών 

- Εγχώρια παραγωγή ζωοτροφών 

- Νομικό καθεστώς για την εισαγωγή ζωοτροφών 

- Τα κυριότερα είδη ζωοτροφών που εισάγει η Κύπρος 

- Η πορεία των κυπριακών εισαγωγών ζωοτροφών κατά την τελευταία δεκαετία 

- Οι κυριότεροι προμηθευτές της κυπριακής αγοράς 

- Οι ελληνικές εξαγωγές στην κυπριακή αγορά 

- Τρέχουσες τάσεις της κυπριακής αγοράς 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εισαγωγές ζωοτροφών στην Κύπρο 

 

 

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%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A6%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3,%20%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202020%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%96%CF%89%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82%20FINAL%202%20cy.pdf
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ΛΙΒΑΝΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:828]  

• Οδηγός Επιχειρείν στο Λίβανο 2020 

Α. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 

Β. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

                                      - Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά 

                              Γ. Φορολογία – Δασμολόγηση 

                              Δ. Επενδυτικό Περιβάλλον 

                              Ε. Διαγωνισμοί – Προμήθειες 

                              ΣΤ. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για Ελληνικές Επιχειρήσεις 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:829]  

• Η Αιολική Ενέργεια στην Ολλανδία - Ο τομέας της παραγωγής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:830]  

• Στους 15 κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδος η Ρουμανία για το 2019 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:831]  

• Αγορά Ελαιολάδου και Αγρο-Βιομηχανία στη Σερβία 

Α. Σέρβικη Αγορά Ελαιολάδου 

                                      - Κατανάλωση ελαιολάδου – Εισαγωγές – Στατιστικά στοιχεία 

                                      - Τιμή – Συσκευασία 

                                      - Προτάσεις – Προωθητικές δράσεις 

                                      - Λιανικό-Χονδρικό εμπόριο και δίκτυα διανομής 

                                      - Πρακτικές οδηγίες προσέγγισης της αγοράς για νέο-εισερχόμενους Έλληνες 

επιχειρηματίες 

                                      - Λοιπές ιδιαιτερότητες της διαδικασίας πρόσβασης στην σερβική αγορά και 

ελληνικές εμπειρίες της τελευταίας εικοσαετίας 

                              Β. Σέρβικη Αγρο-Βιομηχανία 

                                      - Αγροτική Βιομηχανία (κίνητρα, εκπαίδευση) 

                                      - Φρούτα 

                                      - Λαχανικά 

                                      - Κρέας- Γαλακτοκομικά 

                                      - Βιολογικά Προϊόντα 

                              Γ.  Παράρτημα 

                                       - Κατάλογοι για δίκτυα διανομής, Εισαγωγείς ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, 

Αλυσίδες Super Markets, Βιομηχανίες τροφίμων στη Σερβία 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72069
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91_%CE%91%CE%A0%CE%95%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71974
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%9F-%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%99%CE%91%20rs.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:832] 

 

 

1. Δημιουργικότητα Καινοτομία Τεχνολογία 

 

Νέα έκθεση με κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές, τους εργοδότες και τους υπεύθυνους 

προσλήψεων, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2020, ώστε να διασφαλίσει ότι οι 

Ευρωπαίοι διαθέτουν τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να ευημερήσουν στην αγορά 

εργασίας μετά την πανδημία. Η έκθεση «DigComp at Work» και οι κατευθυντήριες γραμμές 

εφαρμογής, τις οποίες εξέδωσε το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) περιλαμβάνουν πρακτικά μέτρα, 

βασικές δράσεις, συμβουλές και διαδικτυακούς πόρους για την αξιοποίηση του πλαισίου της ΕΕ για 

την ψηφιακή ικανότητα (DigComp) στη «διαδρομή απασχολησιμότητας» -από την εκπαίδευση έως τη 

βιώσιμη απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. 

 

Οι νέες συνθήκες που προκύψανε από τον εγκλεισμό και την κοινωνική αποστασιοποίηση, κατέδειξαν 

πόσο ανεκτίμητες και αναγκαίες είναι οι ψηφιακές δεξιότητες για να διασυνδεθεί κάποιος με την 

εργασία, την εκπαίδευση, την οικογένεια και τους φίλους, πράγμα το οποίο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς 

τον ψηφιακό χώρο και τις νέες τεχνολογίες. 

 

2. Η Επιτροπή ανακοινώνει δράσεις που θα καταστήσουν την προμήθεια πρώτων υλών από την Ευρώπη 

πιο ασφαλή και πιο βιώσιμη 

 

3. Η ΕΕ επιδοτεί κορυφαίους νέους ερευνητές με 677 εκατ. ευρώ 

 

4. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή ετοιμάζει νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του τομέα 

της βιολογικής γεωργίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sbtse@otenet.gr
http://www.ekt.gr/el/category/256/new
http://www.ekt.gr/el/category/36/new
http://www.ekt.gr/el/category/253/new
http://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-work
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/digcomp-work-implementation-guide
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/digcomp-work-implementation-guide
http://sbtse.gr/2020/09/03/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b1/
http://sbtse.gr/2020/09/03/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b1/
https://ec.europa.eu/greece/news/20200903_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200904_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200904_1_el
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5. 11ος διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας 

 

 

6. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την πρώτη της έκθεση στρατηγικών προβλέψεων: χάραξη πορείας προς μια 

ανθεκτικότερη Ευρώπη 

 

7. Λειτουργία Νέου Επαγγελματικού Πολυχώρου «OPEN OFFICE» στον Βόλο. 

✓ Μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ 

 

8. Ούζο, φέτα και άλλα ελληνικά προϊόντα, στον κατάλογο της ΕΕ με τις ευρωπαϊκές γεωγραφικές 

ενδείξεις που θα προστατευτούν στην Κίνα μετά τη συμφωνία ορόσημο για την προστασία αυτών 

μεταξύ ΕΕ-Κίνας 

 

9. Η Επιτροπή παρουσιάζει την έβδομη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα 

 

10. Προετοιμασία για αλλαγές Ανακοίνωση σχετικά με την ετοιμότητα κατά τη λήξη της μεταβατικής 

περιόδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου 

 

11. 2,7 δις. ευρώ η χρηματοδότηση στήριξης για την Ελλάδα στο πλαίσιο του μέσου SURE. Η Επιτροπή 

χαιρετίζει τις αποφάσεις για χρηματοδοτική στήριξη ύψους 87,4 δισ. ευρώ σε 16 κράτη μέλη 

 

12. Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας 

 

13. Τελωνειακή ένωση: Νέο σχέδιο δράσης για την περαιτέρω στήριξη των τελωνείων της ΕΕ στον ζωτικό 

ρόλο που διαδραματίζουν για την προστασία των εσόδων, της ευημερίας και της ασφάλειας της ΕΕ 

 

http://newsletters.nbg.gr/tracking/lc/8c13860c-95ef-495f-90de-ea9ac773fa7d/57285e22-fc99-4e6d-b6ae-659eea45524a/82223985-bb52-4dae-9f4e-81e86da7ccae/
https://ec.europa.eu/greece/news/20200909_2_el
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/09/Open_Office_Volos_dt.pdf
https://ec.europa.eu/greece/news/20200914_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200914_1_el
http://sbtse.gr/2020/09/23/%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%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b7-%ce%ad%ce%ba%ce%b8/
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_el
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200928_3_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200928_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200928_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200928_1_el
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14. Δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα: Η Επιτροπή καθορίζει νέα, φιλόδοξη 

προσέγγιση για την ενθάρρυνση της υπεύθυνης καινοτομίας προς όφελος των καταναλωτών και των 

επιχειρήσεων 

15. Ένωση Κεφαλαιαγορών: η Επιτροπή θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές 

 

16. Κράτος δικαίου: Πρώτη ετήσια έκθεση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

 

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.:833] 

 

 

 

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. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/greece/news/20200924_5_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200924_4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200930_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200930_1_el
mailto:svaina@sbtse.gr
www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
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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. «CLEAN SKY 2 JU- Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν 

επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις των ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NETS καθώς και άλλων δράσεων του 

Ενιαίου Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)» 

 

 

Ενίσχυση για την υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης και δαπανών καινοτομίας στους τομείς 

προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 (RIS3). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 17/9/2020 - 21/10/2020, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4998  

 

 

 

4. «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της ανεργίας 

στον κλάδο των υποδομών και των μεταφορών» 

 

 

Παροχή σε κατ’ ελάχιστον 4.200 ανέργους, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής 

κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση -on the job training σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τομέα) και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων στους κλάδους των Υποδομών και των 

Μεταφορών. 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 17/9/2020 - 30/10/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5001  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1048
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4998
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5001
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5. «Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ 

για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού» 

 

 

Ενίσχυση δεξιοτήτων 1.940 ανέργων έως 29 ετών στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στον Τουρισμό 

μέσω υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική 

κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου του Τουρισμού) και 

πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων. 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 17/9/2020 - 30/10/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5002  

 

 

 

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  

 

 

 

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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5002
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4986
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4964
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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. «Εθνική Στρατηγική Δημόσιας υγείας με έμφαση στους λοιμογόνους παράγοντες [ΠΡ_52]» 

 

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

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

Γραμματείας Δημόσιας Υγείας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

 

13. «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  

 

 

 

14. «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  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4962
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4932
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4891
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4868
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15. «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  

 

 

 

16. «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  

 

 

 

17. «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  

 

 

18. «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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4837
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4854
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4822
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4824
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19. «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  

 

 

 

20. «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  

 

 

 

21. «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού - φυσικού 

αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στη 

Στερεά Ελλάδα» 

 

Παρεμβάσεις που εντάσσονται στις εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των 

Ενδιάμεσων Φορέων των Δήμων Λαμιέων, Χαλκιδέων, Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 26/2/2020 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4808
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4809
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4713
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22. «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  

 

 

 

23. «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  

 

 

 

24. «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  

 

 

25. «Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

 

Για την βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς το ΕΤΘΑ στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4703
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
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26. «Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα υποδομών μεταφορών» 

 

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

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

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

αναγκών Δικαιούχων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:834] 

 

 

1. eMariMatch 2020- Διαδικτυακή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων για τον ναυτιλιακό 

τομέα στις 29 & 30 Οκτωβρίου 2020 

 

 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, μέλος του δικτύου Enterprise Europe 

Network - Hellas, προσκαλεί τους φορείς του τομέα της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, του Μηχανικού 

Εξοπλισμού & της Θαλάσσιας Τεχνολογίας σε διεθνές διαδικτυακό forum επιχειρηματικών 

συναντήσεων, στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2020.  

 

Η εκδήλωση eMariMatch 2020 διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΕΚΤ και το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Αθηνών και με την υποστήριξη της ομάδας «Maritime Industry & Services» του 

δικτύου Enterprise Europe Network. 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
mailto:svaina@sbtse.gr
http://www.een.gr/
http://www.een.gr/
https://emarimatch-2020.b2match.io/
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Η εκδήλωση είναι ένα διαδικτυακό φόρουμ όπου οι εταιρείες καθώς και οι ενδιαφερόμενοι φορείς 

έρευνας και καινοτομίας από τον ναυτιλιακό τομέα μπορούν να συναντήσουν πιθανούς συνεργάτες 

για να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν επιχειρηματικές, τεχνολογικές ή ερευνητικές συνεργασίες. Η 

διεθνής εκδήλωση είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία νέων διασυνοριακών επαφών για 

μελλοντικές συνεργασίες. Ενώ, η Διεθνής Έκθεση Ναυτιλίας Posidonia 2020 ακυρώθηκε, για πρώτη 

φορά, η έκδοση 2020 του eMarimatch προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να οργανώσουν 

συναντήσεις μέσω βιντεοκλήσεων.  

 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες, συνεργάτες, ερευνητές και καινοτομία που ενδιαφέρονται να 

συνεργαστούν στον ναυτιλιακό τομέα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαιτείται εγγραφή στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα.  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:  

• 12 Ιουνίου - 22 Οκτωβρίου 2020: Εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και υποβολή του 

προφίλ του οργανισμού 

• 21 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου 2020: Επιλογή και προγραμματισμός των διμερών 

επιχειρηματικών συναντήσεων από τους εγγεγραμμένους οργανισμούς μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

• 23 Οκτωβρίου 2020: Ανακοίνωση προγράμματος συναντήσεων για κάθε ενδιαφερόμενο 

• 29-30 Οκτωβρίου 2020: Διαδικτυακές συναντήσεις μέσω βιντεοκλήσεων 

 

Εγγραφή: https://emarimatch-2020.b2match.io/ 

 

 

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

χώρες, 9 – 13 Νοεμβρίου 2020 

 

https://emarimatch-2020.b2match.io/
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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. 

 

 

3. 6ο Webinar της σειράς “Doing Business with the Arab World” , 14 Οκτωβρίου 2020 στις 14:00 

(τοπική ώρα Ελλάδος), το οποίο θα παρουσιάσει το Ιράκ, την Παλαιστίνη και τη Συρία 

 

 

 

 

 

Σε συνέχεια των διαδικτυακών σεμιναρίων που διοργανώνει για την εξοικείωση των ελληνικών 

επιχειρήσεων (μελών του και μη) σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αραβικές αγορές, το 

Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο έχει τη χαρά και την τιμή να ανακοινώνει το 6ο webinar της σειράς 

“Doing Business with the Arab World” την 14η Οκτωβρίου 2020 στις 14:00 (τοπική ώρα 

Ελλάδος), το οποίο θα παρουσιάσει το Ιράκ, την Παλαιστίνη και τη Συρία.  

 

Το εν θέματι webinar θα περιλαμβάνει ως ομιλητές/παρουσιαστές ειδήμονες, επιχειρηματίες και υψηλά 

ιστάμενες προσωπικότητες από τη Βαγδάτη και την περιοχή του Κουρδιστάν (Ιράκ), την Παλαιστίνη 

και τη Συρία, με σκοπό να ενημερωθεί η ελληνική πλευρά για ευκαιρίες δραστηριοποίησης και 

https://www.greeknordictrade.com/
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συνεργασίας με την αραβική, σε στρατηγικούς τομείς. Οι επιβεβαιωμένοι συμμετέχοντες θα μπορούν 

να αποστέλλουν ερωτήσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων εγκαίρως προς τους ομιλητές, ώστε να 

απαντηθούν κατά τις παρουσιάσεις. 

 

Το webinar μπορούν να παρακολουθήσουν μέλη και μη-μέλη του Επιμελητηρίου μας. Οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής και να ακολουθήσουν τις σχετικές 

οδηγίες. Τεχνικές πληροφορίες θα δοθούν στους ενδιαφερομένους όταν κατοχυρωθεί η συμμετοχή 

τους. Σημειώνεται πως το 6ο Webinar θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. 

 

Για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, πατήστε ΕΔΩ. 

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής: Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020, στις 

16:00 

 

 

4. InterAGRO 2020, Ουκρανία, 28-30 Οκτωβρίου 2020 

 

 

Διαδικτυακές B2B συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως μέρος της διεθνούς έκθεσης γεωργικών 

μηχανημάτων και εξοπλισμού InterAGRO που θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Οκτωβρίου 2020 στο 

Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στο Κίεβο της Ουκρανίας. 

 

Η πλειονότητα των εκθετών της InterAGRO είναι κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων και 

εξοπλισμού, ο οποίος συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη και την επιτυχία της ουκρανικής και 

παγκόσμιας αγροτικής επιχείρησης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT0xVtDx2DoAeNUb1uktJ3ocD8GgMHBVDg5Yxj9Mb6MA-xnA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://interagro.b2match.io/
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:835] 

 

• 2020/C 293/03 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 311/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η 

χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και οι προκλήσεις 

που θέτει η χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή» (Διερευνητική γνωμοδότηση) 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:836] 

   

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1245 της Επιτροπής, L288 της 2ας Σεπτεμβρίου 2020, για την τροποποίηση και 

τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που 

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1255 της Επιτροπής, L293 της 7ης Σεπτεμβρίου 2020, για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων 

πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) στα καπνιστά με παραδοσιακό τρόπο κρέατα 

και καπνιστά προϊόντα με βάση το κρέας και στα καπνιστά με παραδοσιακό τρόπο ψάρια και καπνιστά 

προϊόντα αλιείας και για τον καθορισμό μέγιστου επιτρεπτού επιπέδου ΠΑΥ σε σκόνες τροφίμων 

φυτικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1275 της Επιτροπής, L300 της 6ης Ιουλίου 2020, για την 

τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής σχετικά με 

προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής 

της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας 

COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1279 της Επιτροπής, L301 της 9ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με 

τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.293.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.311.01.0036.01.ELL&toc=OJ:C:2020:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2020:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.301.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:301:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1293 της Επιτροπής, L302 της 15ης Σεπτεμβρίου 2020, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της 

δραστικής ουσίας azadirachtin ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1294 της Επιτροπής, L303 της 15ης Σεπτεμβρίου 2020, για τον 

μηχανισμό χρηματοδότησης της Ένωσης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1295 της Επιτροπής, L303 της 16ης Σεπτεμβρίου 2020, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/408 όσον αφορά την προσθήκη των δραστικών 

ουσιών carbetamide, emamectin, flurochloridone, gamma-cyhalothrin, halosulfuron-methyl, ipconazole 

και tembotrione στον κατάλογο υποψηφίων προς υποκατάσταση ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:837] 

  

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1241 της Επιτροπής, L284 της 28ης Αυγούστου 2020, με την οποία 

επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 

2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές 

επικίνδυνων εμπορευμάτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 5797]  ( 1 ) 

 

• Eκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1278 της Επιτροπής, L300 της 2ας Σεπτεμβρίου 2020, για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/190/ΕΕ όσον αφορά την ετήσια κατανομή των πόρων 

από το ειδικό κονδύλιο που διατίθεται για την πρωτοβουλία «Απασχόληση των νέων» ανά κράτος 

μέλος μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 

5891] 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:838] 

 

• Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/128 της Επιτροπής, L296 της 25ης 

Σεπτεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις 

πληροφορίες για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ( EE L 25 της 2.2.2016 

) 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.302.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2020:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.303.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.303.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2020:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.284.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2020:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2020:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2020:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2020:296:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   21 
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:839] 

  

• Σύσταση (ΕΕ) 2020/1307 της Επιτροπής, L305 της 18ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με την κοινή 

εργαλειοθήκη της Ένωσης για τη μείωση του κόστους εγκατάστασης δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας και τη διασφάλιση έγκαιρης και ευνοϊκής για τις επενδύσεις πρόσβασης στο 

ραδιοφάσμα 5G, με σκοπό την προώθηση της συνδεσιμότητας για τη στήριξη της οικονομικής 

ανάκαμψης από την κρίση λόγω COVID-19 στην Ένωση 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:840] 

 

• COM/2020/578 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών 

της ΕΕ 

 

• COM/2020/575 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ετήσια στρατηγική για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη 2021 

 

• COM/2020/493 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ – ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

 

• COM/2020/483 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 για τη βιολογική 

παραγωγή όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες που 

αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό 

 

• COM/2020/474 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ανθεκτικότητα ως προς τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας: 

Χαρτογραφώντας την πορεία προς μεγαλύτερη ασφάλεια και βιωσιμότητα 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.305.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2020:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0578&qid=1601447692476&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0575&qid=1601447692476&rid=36
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0493&qid=1601447692476&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0483&qid=1601447692476&rid=55
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0474&qid=1601447692476&rid=57
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• COM/2020/476 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης 

και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης 

 

• COM/2020/571 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των 

εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή 

μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία 

 

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.:841] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 455742-2020  

Κύπρος-Λεμεσός: Είδη καθαρισμού 

και στίλβωσης 

Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου 

δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 29/09/2020  29/10/2020  

2 367055-2020  

Κύπρος-Larnaca: Ηλιακά 

φωτοβολταϊκά στοιχεία 

Είδος αγοραστή: Λοιπά 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 05/08/2020  02/10/2020  

3 455786-2020  

Ελλάδα-Αθήνα: Πουλόβερ, πλεκτές 

μάλλινες ζακέτες και παρόμοια είδη 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 29/09/2020  27/09/2020 

4 455605-2020  

Ελλάδα-Άνω Λιόσια: 

Φωτοβολταϊκά στοιχεία 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

GR 29/09/2020  29/10/2020  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0476&qid=1601447692476&rid=59
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2020:571:FIN&qid=1601447692476&rid=61
mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455742-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367055-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455786-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455605-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
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διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

5 455594-2020  

Ελλάδα-Κυπαρισσία: Ηλιακά 

φωτοβολταϊκά στοιχεία 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 29/09/2020  02/11/2020 

 

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.:842] 

 

1. ΙΑΤΡΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRMT20200825001) – Έμπειρη εταιρεία της Μάλτας, 

η οποία ειδικεύεται στη διανομή και στις πωλήσεις στον τομέα ιατρικών / φαρμακευτικών προϊόντων 

και συσκευών, αναζητά συνεργάτες ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες διανομής. Η εταιρεία της 

Μάλτας διαχειρίζεται και διανέμει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών 

αναλώσιμων, γενόσημων και ενέσιμων προϊόντων. Αποτελεί κορυφαία εταιρεία στον συγκεκριμένο 

κλάδο και είναι πλήρως αδειοδοτημένη από την Αρχή Φαρμάκων της Μάλτας. Η εταιρεία προσφέρει 

τα εδραιωμένα δίκτυα πελατών της, τόσο εθνικά όσο και διεθνή στον σωστό συνεργάτη, είτε μέσω 

εμπορικής αντιπροσωπείας είτε μέσω συμφωνίας διανομής. 

 

2. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20200916001) – Πολωνική εταιρεία εισαγωγής και διανομής υγιεινών ειδών 

διατροφής, καφέ και προϊόντων καθαρισμού αναζητά νέα προϊόντα (είδη καθαρισμού, βρεφικά είδη 

περιποίησης, είδη παντοπωλείου, βιολογικά προϊόντα) για να τα συμπεριλάβει στο χαρτοφυλάκιό της 

και να τα εισαγάγει στην πολωνική αγορά. Η εταιρεία ενδιαφέρεται για συνεργασία βάσει υπηρεσιών 

διανομής ή εμπορικής συμφωνίας. 

 

3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (BRBG20200902001) – Bουλγαρική εταιρεία που δραστηριοποιείται 

σε δραστηριότητες φυτοπροστασίας και εμπορεύεται βιολογικά εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και 

λιπάσματα φυλλωμάτων, αναζητά παραγωγούς τέτοιων προϊόντων από την Ελλάδα, για διανομή στη 

Βουλγαρία βάσει συμφωνιών παροχής υπηρεσιών. 

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (BRHR20200803001) – Εταιρεία από τη Δανία που 

πουλά διάφορα προϊόντα πορσελάνης αναζητά κατασκευαστές συσκευασίας για τα είδη πορσελάνης. 

Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια σειρά προϊόντων πορσελάνης που θα σταλούν στους τελικούς χρήστες. 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455594-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e44d631-22dc-4e89-bddf-ffa1fd2af715
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f9549af5-670f-43d1-88ab-d9524881cb2b
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Το μέγεθος της παραγγελίας θα είναι συνήθως περίπου 2000 τεμάχια συσκευασίας ανά παραγγελία. Η 

εταιρεία ενδιαφέρεται για να συνάψει συμφωνία κατασκευής. 

 

5. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BRTR20200907002) – Τουρκική εταιρεία που λειτουργεί από το 2011 ως 

χονδρέμπορος στον τομέα των μονωτικών και δομικών υλικών και πωλεί τα προϊόντα της σε ένα 

δίκτυο καταστημάτων δομικών υλικών στην Τουρκία, προσφέρει συμφωνίες παροχής υπηρεσιών 

διανομής σε κατασκευαστές συστημάτων και υλικών προσόψεων. 

 

6. Τσεχική εταιρεία σχεδίασης και κατασκευής χειροποίητων επίπλων αναζητά εμπορικούς 

διαμεσολαβητές. Η εταιρεία προσφέρει υψηλό επίπεδο ποιότητας και επικεντρώνεται σε ξύλινα σπίτια 

και κρεβάτια για παιδιά, ενώ η ποιότητα των προϊόντων ακολουθείται από καλή εξυπηρέτηση 

πελατών. 

 

7. Γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στα μαχαιροπήρουνα αναζητά Έλληνες κατασκευαστές λαβών 

μαχαιριού από ξύλο ελιάς. Παρακάτω απεικονίζεται ο τύπος των λαβών που ζητούνται. 

 

 

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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