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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:597]  

• Επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων  

- Τρόφιμα – Ποτά 

- Δομικά υλικά 

- Φαρμακευτικά προϊόντα και καλλυντικά  

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:598]  

• ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΗΠΑ (27) 

- Επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην αμερικανική αγορά τροφίμων 

και ποτών  

- Συνεχίζεται η αύξηση της κατανάλωσης συσκευασμένων τροφίμων 

- 5 συμβουλές προς παραγωγούς καθώς ξεκινάει το 2ο εξάμηνο του 2020 

• Η οικονομία των ΗΠΑ και οι διμερείς οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα 

- Γενικές Πληροφορίες 

- Επισκόπηση της αμερικανικής οικονομίας 

- Οικονομική Πολιτική 

- Εμπορική Πολιτική 

- Εξωτερικό Εμπόριο 

- Επενδύσεις ΗΠΑ 

- Σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ 

- Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος- ΗΠΑ 

Α. Γενικές παρατηρήσεις διμερούς εμπορίου Ελλάδος-ΗΠΑ έτους 2019 

     Β. Κορυφαία 20 ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα σε ΗΠΑ έτους 2019 

      Γ. Ανάλυση και επιμέρους παρατηρήσεις/ επισημάνσεις επί των 

ελληνικών εξαγωγών σε ΗΠΑ- αποκλίσεις στοιχείων  

         Δ. Κορυφαία 15 εισαγόμενα προϊόντα από ΗΠΑ- 2019 

      Ε. Ανάλυση και επιμέρους παρατηρήσεις/ επισημάνσεις επί των 

εισαγωγών από ΗΠΑ – αποκλίσεις στοιχείων  

- Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδος- ΗΠΑ 

- Επισημάνσεις- Συμπεράσματα 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71040
https://agora.mfa.gr/infofiles/Food%20Industry%20Newsletter%20-%20June%2029%202020%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Food%20Industry%20Newsletter%20-%20June%2029%202020%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%97%CE%A0%CE%91%202020%20(2019)%20us.pdf
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• Ανακοίνωση Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) περί έναρξης της 2ης αναθεώρησης των 

πρόσθετων δασμών Section 301 σε προϊόντα της ΕΕ (Airbus tariffs), με δημόσια διαβούλευση από 

26/6 έως 26 Ιουλίου τρ.έ. 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:599]  

• Η βρετανική Κυβέρνηση επιταχύνει τις διαδικασίες προγραμματισμού των τελωνειακών ελέγχων 

μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου. 

 

ΙΑΠΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:600]  

• Υπό το φως των επιπτώσεων λόγω της πανδημίας του Covid-19, το JETRO (Japanese External Trade 

Organization) δημιούργησε μία γραμμή υποστήριξης (Helpline) για όσες ξένες εταιρείες ή θυγατρικές 

αυτών δραστηριοποιούνται στην Ιαπωνία. Οι εταιρείες μπορούν να απευθυνθούν στην εν λόγω 

υπηρεσία σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως, η συλλογή πληροφοριών σχετικά με 

τα κυβερνητικά οικονομικά μέτρα ή το εργασιακό καθεστώς. 

- Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε το σχετικό link: 

https://www.jetro.go.jp/en/invest/covid-19/helpline/ 

 

ΙΡΑΚ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:601]  

• Οικονομικό Προφίλ Ιράκ 

• Οδηγός επιχειρείν στο Ιράκ και στην Περιφέρεια Κουρδιστάν 2020 

Α. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 

Β. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

Γ. Φορολογία- Δασμολόγηση 

Δ. Επενδυτικό Περιβάλλον 

    ΣΤ. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για ελληνικές επιχειρήσεις  

- Κατασκευές 

                                                - Ενέργεια 

                                                - Αγροτικός Τομέας 

                                                - Υγεία 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:602]  

• Οικονομικό Προφίλ Ιταλίας 

• ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ ΧΥΜΑ (ΒULK) ΣΤΗΝ 

ΙΤΑΛΙΑ. 

Α. Παραγωγή Εσπεριδοειδών στην ΕΕ 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20USTR%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%202%CE%B7%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20%CE%97%CE%A0%CE%91%20%CF%83%CE%B5%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%95%20%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%20Airbus%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20USTR%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%202%CE%B7%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20%CE%97%CE%A0%CE%91%20%CF%83%CE%B5%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%95%20%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%20Airbus%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%20%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%B9%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%20%CF%84%CE%BF%20%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%20%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%B9%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%20%CF%84%CE%BF%20%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%20gb.pdf
https://www.jetro.go.jp/en/invest/covid-19/helpline/
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71202
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%9A%20-%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%94%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%9D%202020%20iq.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71045
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71216
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71216
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Β. Παραγωγή Εσπεριδοειδών στην Ιταλία 

  Γ. Κατανάλωση – Καταναλωτικές Συνήθειες 

Δ. Βιολογικά Προϊόντα 

Ε. Εισαγωγές- Εξαγωγές Χυμών – Δασμολογική Κατηγορία  2009 

Ζ. Κυρίαρχες Εταιρείες Παραγωγής Χυμών  

-Συμπεράσματα 

     - Ευκαιρίες για εξαγωγές  

 

 

ΝΟΤΙΟ ΚΟΡΕΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:603]  

• Έρευνα Αγοράς Δομικών Υλικών Νοτίου Κορέας 2020 

▪ Μάρμαρα 

▪ Αλουμίνιο 

• Έρευνα Αγοράς Μπύρας Νοτίου Κορέας 2020 

▪ Διαδικασίες Εισαγωγής Μπύρας από την Ε.Ε. στη Νότιο Κορέα 

• Έρευνα Αγοράς Ελαιόλαδου Νοτίου Κορέας 2019 

▪ Διαδικασίες Εισαγωγής Ελληνικού Ελαιόλαδου 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:604]  

• Οικονομικό Προφίλ  2019 

 

 

ΣΕΡΒΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:605]  

• Επιχειρηματικός Οδηγός Σερβίας 2020 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΡΒΙΑΣ 

1. Οικονομικό & εμπορικό ‘προφίλ’ Σερβίας 

2. Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 

3. Νομοθεσία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) 

4.  Φορολογικές υποχρεώσεις 

5. Θεσμικό & κανονιστικό πλαίσιο εξωτ. εμπορίου της Σερβίας 

6. Τραπεζικό Σύστημα 

7. Εργατική Νομοθεσία 

Β. ΣΕΡΒΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

1.Βασικό πλαίσιο σερβικής αγοράς και προτιμήσεις καταναλωτών 

2.Ετικέτες και Απαιτήσεις Σήμανσης 

3.Διαφήμιση & Προωθητικές ενέργειες  

4.Άδεια για εισαγωγή και χονδρική πώληση φαρμάκων  

5.Τομείς που παρουσιάζουν επιχειρηματικές ευκαιρείες 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82%202020%20kr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%9C%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82%20%CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82%202020%20kr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82%202019%20kr.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71205
https://agora.mfa.gr/infofiles/Doing-Business-in-Serbia-2020%20rs.pdf
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6.Εμπόδια και προβλήματα ελληνικών (κά) εταιρειών στην αγορά της Σερβίας 

7.Λιανικό-Χονδρικό εμπόριο και δίκτυα διανομής 

8.Πρακτικές οδηγίες προσέγγισης της αγοράς για νέο-εισερχόμενους Έλληνες 

επιχειρηματίες 

9.Λοιπές δραστηριότητες της διαδικασίας πρόσβασης στην σερβική αγορά και 

ελληνικές εμπειρίες της τελευταίας εικοσαετίας 

   -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

      Έργα Υποδομών  

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Δυνατότητες Χρηματοδότησης στους τομείες της ενέργειας, των υποδομών και 

της Βιομηχανίας  

        Χώρες Δ. Βαλκανίων – Συνοπτικός Πίνακας επιστροφής ΦΠΑ 

 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:606]  

• Δελτίο Οικονομικών Ειδήσεων Μάιος 2020 (Τεύχος 17) 

▪ Διμερής Συνεργασία 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:607]  

• Οικονομικό Προφίλ 2019 

 

ΤΣΕΧΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:608]  

• ΕΕττήήσσιιαα  ΈΈκκθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ττσσεεχχιικκήή  οοιικκοοννοομμίίαα    κκααιι  ττιιςς  εελλλληηννοο--ττσσεεχχιικκέέςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  

22001199 

Α. Τσεχία – Γενικά Στοιχεία 

Β.Η Οικονομία της Τσεχίας 

Γ. Οικονομικές Προβλέψεις 

Δ. Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδος - Τσεχίας  

Ε. Συμπεράσματα 

 

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.:609] 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%99%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%A3%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202020%20sg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%202019%20si.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71114
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71114
mailto:sbtse@otenet.gr
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1. Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας 2020: Η ΕΕ βελτιώνει τις επιδόσεις της στην 

καινοτομία 

 

2. Νέα Υπηρεσία Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου – Virtual B2B meetings 

 

3. Απλούστευση θεωρήσεων (visa) και επανεισδοχή: αρχίζουν να ισχύουν οι συμφωνίες με τη 

Λευκορωσία 

 

4. Κορονοϊός: Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στηρίζει 13 νέα έργα στην 

Ελλάδα 

 

5. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την 

περαιτέρω στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για 

ιδιωτικές επενδύσεις 

 

6. Η νέα έκθεση της Επιτροπής καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή ανθεκτικότητα σε 

περιόδους κρίσης 

 

7. Η Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο σχετικά με τις ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά 

 

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.:610] 

 

http://sbtse.gr/2020/06/24/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1-2/
http://sbtse.gr/2020/07/02/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b7/
https://ec.europa.eu/greece/news/20200701_6_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200701_6_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200701__4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200701__4_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200630_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200611_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200611_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200617_2_el
mailto:svaina@sbtse.gr
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1. «Το ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία CoVid-19» 

 

 

 

 

Δράσεις που εξαγγέλλονται και υλοποιούνται για τη στήριξη των επαγγελματιών, εργαζομένων και 

επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία CoVid-19, χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ. Οι 

διαδικασίες που ακολουθούνται είναι ταχύτατες και έκτακτες καθώς με την ευελιξία που εξασφαλίστηκε στην 

αξιοποίηση των κοινοτικών πότων τρέχουν τα προγράμματα και εντάσσονται στην πορεία. 

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στο www.espa.gr μια ειδική σελίδα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας 

λόγω της Πανδημίας Covid-19, η οποία είναι προσβάσιμη πατώντας ΕΔΩ. 

 

Η σελίδα περιέχει τις βασικές πληροφορίες για τα προγράμματα, με συνδέσμους και σύντομες παρουσιάσεις, 

και θα λειτουργεί ως ένα δυναμικό σημείο αναφοράς που θα επικαιροποιείται συνεχώς. 

 

 

2. «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω 

της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 - Α Κύκλος» 

 

H Δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου που πλήττονται από την πανδημία με τη 

μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής. Τελικοί ωφελούμενοι θα είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 

από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα που οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτών που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID19. Δεν είναι 

επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον 

τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 29/6/2020 - 17/7/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4877  

 

3. «Κέντρα Ικανοτήτων» 

 

www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4877
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Τα ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του 

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

μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

 

4. «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» 

 

Ανάπτυξη ή επικαιροποίηση των οδηγών κατάρτισης για τις περίπου 130 εγκεκριμένες και νέες ειδικότητες των 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 19/6/2020 - 20/7/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4870  

 

 

 

5. «Εγγυήσεις νέων δάνειων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις» 

 

Χορήγηση τραπεζικών δανείων κεφαλαίου κίνησης με εγγύηση από το κράτος έως 80% για κάθε δάνειο σε 

επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας 

του COVID-19 και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: από 3/6/2020 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4842  

 

 

 

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

της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

 

Χρηματοδότηση της κατασκευής Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (συμπεριλαμβάνοντας τα 

υπολείμματα τροφίμων και τα πράσινα απόβλητα) στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Σκιάθος, Σκόπελος, 

Αλόννησος), των απαραίτητων Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή των βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα 

συλλογής και μεταφοράς), καθώς και των απαιτούμενων τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την 

κατασκευή των μονάδων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 10/6/2020 - 4/9/2020 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4876
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4870
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4842
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Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4843  

 

 

 

7. «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  

 

 

 

8. «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  

 

 

 

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

ΤΕΠΙΧ ΙΙ» 

 

 

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

κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

 

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

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

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

ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών.  

• Το επιτόκιο αυτών των δανείων θα επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους 

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

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

του δανείου. 

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

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

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4843
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4837
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4854
http://www.etean.com.gr/PublicPages/PressRelease.aspx?ID=45
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διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

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

 

 

 

10. «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  

 

 

 

11. «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  

 

 

 

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

Λάρισας» 

 

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

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

 

 

 

 

 

13. «Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος διαδρομής πολιτισμού – τουρισμού στη Θεσσαλία» 

 

http://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4822
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4824
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4819
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Παρεμβάσεις σε μνημεία πολιτισμού που βρίσκονται στην κεντρική διαδρομή της Ολοκληρωμένης Χωρικής 

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

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

Αθλητισμού. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

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

 

 

 

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

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

υπηρεσίες υγείας.» 

 

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

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Περιφέρειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

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

 

 

 

15. «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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. «Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

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

 

 

 

17. «Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ελκυστικότητας των πόλεων, στην αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, στην ανάκτηση ελευθέρων δημόσιων χώρων που ευνοούν 

νέες επενδύσεις για αναψυχή και για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, στην τόνωση της τοπικής ανάπτυξης 

μέσω των επενδύσεων σε υποδομές και των επενδύσεων σε νέες δραστηριότητες. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 27/4/2020 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4809  

 

 

 

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

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

Στερεά Ελλάδα» 

 

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» 

 

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

 

 

 

20. «Έργα προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών στις αστικές και περιαστικές περιοχές παρέμβασης 

των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε αστικές και περιαστικές περιοχές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 

επικίνδυνη συσσώρευση υδάτων, οι καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει καθώς και το φαινόμενο της 

διάβρωσης που αυτή προκαλεί θέτοντας σε κίνδυνο τον πληθυσμό και το οικιστικό απόθεμα των πόλεων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702  

 

 

 

21. «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ) για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια» 

 

Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσω της κατάρτισης και 

υλοποίησης των Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498  

 

 

 

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

 

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

υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

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

 

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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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.:611] 

 

 

1. Qatar Matchmaking Event: Πρόσκληση συμμετοχής στην διαδικτυακή Εκδήλωση 

Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) στο Κατάρ, 7 Ιουλίου 2020 

 

 

 

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

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

Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ), μέλη του ευρωπαϊκού Δικτύου 

επιχειρηματικής υποστήριξης «Enterprise Europe Network»,προσκαλούν εκπροσώπους 

επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό κλάδο να συμμετέχουν στην διαδικτυακή εκδήλωση 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
mailto:svaina@sbtse.gr
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επιχειρηματικών συναντήσεων(virtual B2B), που θα πραγματοποιηθεί, στο Κατάρ, στις 7 Ιουλίου 

2020. 

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

δυνατότητες επίτευξης επιχειρηματικών συνεργασιών στο εγγύς μέλλον. 

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

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

σημαντικών εταιρειών, με έδρα το Κατάρ, και διεθνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 

εξής κλάδους: 

• Κατασκευές 

• Οικοδομικά Υλικά 

• Πλαστικά 

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

στο Κατάρ και να επιτευχθούν συνεργατικά σχήματα με τις τοπικές, διακεκριμένες του κλάδου, 

επιχειρήσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

2. Qatar Matchmaking Event: Πρόσκληση συμμετοχής στην διαδικτυακή Εκδήλωση 

Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) στο Κατάρ, 7 Ιουλίου 2020 

 

 

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

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

Νανοεπιστημών, της Νανοτεχνολογίας και των Οργανικών Ηλεκτρονικών στη διεθνή εκδήλωση 

επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων NANOTEXNOLOGY 2020 Matchmaking Event 

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

http://sbtse.gr/2020/06/05/qatar-matchmaking-event-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9/
http://praxinetwork.gr/el/
http://www.enterprise-hellas.gr/
https://nanotexnology2020.b2match.io/
https://nanotexnology2020.b2match.io/
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Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ερευνητικές, τεχνολογικές και 

επιχειρηματικές συνεργασίες, καθώς και να εντοπίσουν ή να προωθήσουν τεχνολογίες, προϊόντα και 

τεχνογνωσία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διοργάνωσης NANOTEXNOLOGY 

2020 Virtual, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια γεγονότα στον τομέα των 

Νανοεπιστημών και των Νανοτεχνολογιών που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη και κατά την οποία 

διεξάγονται παράλληλα οι παρακάτω εκδηλώσεις: 

• International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN20) 

• International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE20) 

• International Conference on 3D Printing (I3D20) 

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

• NANOTEXNOLOGY EXPO 2020 

• Business Forum & Start-Up Area 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ_Τροποποίηση Εκθεσιακού Πλάνου 2020 

http://www.nanotexnology.com/
http://www.nanotexnology.com/
http://sbtse.gr/2020/06/09/nanotexnology-2020-virtual-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80/
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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά τα δρώμενα του COVID-19 που έπληξαν την ανθρωπότητα, 

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

για το τρέχον έτος. 

 

 
 

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

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

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

τρέχοντος έτους. 

 

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

https://forms.gle/npfpBH5SP8sgJtvN9
https://forms.gle/npfpBH5SP8sgJtvN9
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:612] 

 

• 2020/C 190/01 Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 8ης Μαΐου 2020, αναφορικά με 

πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον 

μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της έξαρσης της 

νόσου COVID-19, (CON/2020/14) 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:613] 

  

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/749 της Επιτροπής, L178 της 4ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση του 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία chlorate μέσα ή πάνω σε 

ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/762 της Επιτροπής, L182 της 9ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τα μικροβιολογικά πρότυπα για τις πρώτες ύλες 

τροφών για ζώα συντροφιάς, τις απαιτήσεις σχετικά με τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τις τεχνικές 

παραμέτρους που εφαρμόζονται στην εναλλακτική μέθοδο διεργασίας εξαερίωσης «Brookes» και στην 

υδρόλυση των τετηγμένων λιπών, και τις εξαγωγές μεταποιημένης κόπρου, αίματος, προϊόντων 

αίματος και ενδιάμεσων προϊόντων ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/763 της Επιτροπής, L182 της 9ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα 

πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές για το 

φωσφορικό ασβέστιο [Ε 341 (iii)] ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/764 της Επιτροπής, L183 της 10ης Ιουνίου 2020, για τη διόρθωση της 

σουηδικής γλωσσικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 68/2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών 

ζωοτροφών ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/770 της Επιτροπής, L184 της 8ης Ιουνίου 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 myclobutanil, napropamide και 

sintofen μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.190.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2020:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.178.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2020:178:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.182.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:182:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.182.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2020:182:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.183.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:183:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.184.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:184:TOC
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• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/771 της Επιτροπής, L184 της 11ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση των 

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

του Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον 

αφορά τη χρήση αννάττο, μπιξίνης, νορμπιξίνης (E 160b) ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/785 της Επιτροπής, L190 της 9ης Ιουνίου 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 chromafenozide, fluometuron, 

pencycuron, sedaxane, tau-fluvalinate και triazoxide μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/786 της Επιτροπής, L190 της 15ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την 

τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά 

τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες ( 1 ) 

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:614] 

  

• Διεθνής συμφωνία, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας L199 σχετικά 

με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων 2020 - 

Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)» 

 

• Συμφωνία, υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας 

L199 που αφορά την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο πρόγραμμα 

της Ένωσης «Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)» 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:615] 

  

• Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής, L191 της 28ης 

Ιουνίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται 

χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων 

ζώων και αυγών για επώαση ( EE L 314 της 5.12.2019 ) 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.184.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2020:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.190.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.190.01.0020.01.ELL&toc=OJ:L:2020:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.199.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2020:199:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.199.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2020:199:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.199.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2020:199:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.191.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.191.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2020:191:TOC
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:616] 

 

• COM/2020/262 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μελλοντική πορεία όσον αφορά την εναρμόνιση του πρώην τρίτου πυλώνα με τους 

κανόνες προστασίας των δεδομένων 

 

• COM/2020/259 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 

2008/56/EK) 

 

• COM/2020/248 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και κατευθύνσεις για 

το 2021 

 

• COM/2020/235 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Χρηματοοικονομικές 

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

προβλέψεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, πληρωμές και συνεισφορές 

 

• COM/2020/224 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

• COM/2020/442 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

τροφοδοτεί το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη 

 

• COM/2020/408 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0262&qid=1593425606042&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0259&qid=1593425606042&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0248&qid=1593425606042&rid=21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0235&qid=1593425606042&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0224&qid=1593425606042&rid=36
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0442R(01)&qid=1593425606042&rid=45
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0408R(02)&qid=1593425606042&rid=50
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:617] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 272662-2020  

Κύπρος-Λευκωσία: Καλώδια 

υψηλής τάσης 

Είδος αγοραστή: Φορέας κοινής 

ωφελείας 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 11/06/2020  22/07/2020 

2 256269-2020  

Κύπρος-Λευκωσία: Λιπαντικά 

έλαια και λιπαντικά μέσα 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 03/06/2020  01/07/2020 

3 303385-2020  

Ελλάδα-Ξάνθη: Παστεριωμένο 

γάλα 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 30/06/2020  10/08/2020 

4 303377-2020  

Ελλάδα-Ελευσίνα: Οικοδομικά 

υλικά 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 30/06/2020  28/08/2020 

5 294565-2020  

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Ανιχνευτές 

σφάλματος 

Είδος αγοραστή: Λοιπά 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 25/06/2020  24/07/2020  

 

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 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272662-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256269-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303385-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303377-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294565-2020:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:618] 

 

1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ (BRPL20200527001) – Πολωνός διανομέας προϊόντων 

κομμωτηρίου (αξεσουάρ και καλλυντικά κομμωτηρίου) αναζητά νέες σειρές προϊόντων για να 

επεκτείνει το τρέχον χαρτοφυλάκιο του, συνάπτοντας συμφωνίες προμηθευτή. 

 

2. ΡΟΥΧΑ ΑΠΟ ΚΑΣΜΙΡ (BRFR20200615001) – Γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στην ηλεκτρονική 

πώληση ρούχων από κασμίρ σχεδιάζει τα δικά της μοντέλα. Σήμερα, τα προϊόντα κατασκευάζονται 

στην Ασία, αλλά η εταιρεία αποφάσισε να μετεγκαταστήσει την παραγωγή στην Ευρώπη. Αυτός είναι 

ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία αναζητά κατασκευαστές που είναι σε θέση να παράγουν ρούχα από 

κασμίρ με ιδιωτική ετικέτα. Η συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει την προμήθεια του νήματος 

κασμίρ από συνεργάτη ή όχι. Σε αυτήν την περίπτωση, η γαλλική εταιρεία μπορεί να το προμηθεύει. 

 

3. ΕΜΠΟΡΙΟ (BRCZ20200610002) – Τσέχικη εταιρεία που ενεργεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος 

προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ξένες εταιρείες που σκοπεύουν να εισέλθουν στην τσεχική αγορά με 

τα προϊόντα τους  μέσω B2B. Η τσεχική εταιρεία επιθυμεί  να συνάψει συμφωνίες εμπορικής 

αντιπροσωπείας. 

 

4. Αίτημα ισραηλινής εταιρείας για εισαγωγή μέσω Ελλάδος, κατόπιν μεταποίησης φρούτων από 

Δομινικανή Δημοκρατία, καθώς και εισαγωγής ελληνικών φρούτων 

  

Το Γραφείο ΟΕΥ στο Τελ- Αβίβ μας ενημέρωσε ότι περιήλθε αίτημα στο Γραφείο τους από τον κ. 

Gaby Bronfman, ιδιοκτήτη της εταιρείας Bronfman Group, η οποία ασχολείται  με την εισαγωγή 

φρούτων στο Ισραήλ από την Κεντρική και Νότια Αμερική. Με το συγκεκριμένο αίτημα η εν λόγω 

εταιρεία επιθυμεί την εισαγωγή ανανά από τη Δομινικανή Δημοκρατία στο Ισραήλ μέσω Ελλάδος.  

 

Συγκεκριμένα μετά από συγκεκριμένη έρευνα η εν λόγω εταιρεία διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να εισάγει 

απευθείας από την Δομινικανή Δημοκρατία το συγκεκριμένο φρούτο και εκτιμά ότι τούτο μπορεί να 

γίνει από την Ελλάδα αφού γίνει εκεί η επεξεργασία και συσκευασία του προϊόντος. Παράλληλα ο κ. 

Bronfman επιθυμεί να εισάγει και άλλα φρούτα από Ελλάδα.   

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι ως ακολούθως: 

 

Όνομα: BRONFMAN GROUP, Mr. Gabby Bronfman 

Τηλ. Επικ. κινητό: +9720544937086 

e-mail: gaby@bronfmangroup.com   

Διαδικτυακός τόπος:  www.bronfmangroup.com 

Διεύθυνση: 22 Nachmani str. , Tel Aviv 6579436, Israel 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de7376af-fb84-426d-a2e4-c29ecd833211
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82678a2b-7416-4438-a06f-a43ba880f829
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a3b3d8a-28c0-4aee-a19b-995b6bf69691
mailto:gaby@bronfmangroup.com
http://www.bronfmangroup.com/
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Οι υπάλληλοι της πρεσβείας επικοινώνησαν με κ. Bronfman και διαπίστωσαν πρόθεση της εταιρείας 

του να προχωρήσει άμεσα σε υλοποίηση του εν λόγω επιχειρηματικού σχεδίου. Σημειώνεται ότι η εν 

λόγω εταιρεία ασχολείται και με επενδυτικά σχέδια σε κλάδο ακινήτων για το λόγο αυτό προωθήθηκε 

και η σχετική πληροφόρηση 

 

 

5. ΗΑΕ - Ζήτηση τυποποιημένου παγωμένου γιαουρτιού (frozen yogurt) 

  

Εταιρεία: The Stationer 

 

Η εταιρεία ενδιαφέρεται να εισάγει τυποποιημένο παγωμένο γιαούρτι (frozen yogurt). Η Εταιρεία 

δραστηριοποιείται κυρίως στο εμπόριο τροφίμων, προμηθεύοντας τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ 

μάρκετ και κλάδο HORECA. Διακινεί και ελληνικά προϊόντα. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι ως 

ακολούθως: 

 

Όνομα: BRONFMAN GROUP, Mr. Gabby Bronfman 

Τηλ. +971 4 294 86 33 

Φαξ: +971 4 294 86 33 

e-mail: info@thestationergroup.com 

Διαδικτυακός τόπος:  https://thestationergroup.com/ 

Διεύθυνση: 22 Nachmani str. , Tel Aviv 6579436, Israel 

 

 

6. Αίτημα για Εισαγωγή στο Ισραήλ Βουτύρου – Χαλβά- Ταχίνι 

  

Εταιρεία: BISHARA WARWAR LTD 

 

Η εταιρεία ενδιαφέρεται να εισάγει τυποποιημένο παγωμένο γιαούρτι (frozen yogurt). Η Εταιρεία 

δραστηριοποιείται κυρίως στο εμπόριο τροφίμων, προμηθεύοντας τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ 

μάρκετ και κλάδο HORECA. Διακινεί και ελληνικά προϊόντα. 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι ως ακολούθως: 

 

Όνομα: ACTION REFUND, Mr. Hussam Warwar 

Τηλ. +97246575023, +97246566628, 

e-mail: hussam.b.w.ltd@gmail.com  

Διεύθυνση: Nazareth 1600, Israel, Box 2122 6036/1 

 

https://agora.mfa.gr/applications/company/5991
mailto:info@thestationergroup.com
https://thestationergroup.com/
https://agora.mfa.gr/applications/company/5992
mailto:hussam.b.w.ltd@gmail.com
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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  

 

mailto:sbtse@otenet.gr

