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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:80]  

 

 

 

• Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ 

Α. Διαδικασίες Τελωνειακής Διασάφησης Εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία 

                   - Τυπική Διαδικασία Διασάφησης 

                   - Εισαγωγή με Αναβολή Διασάφησης 

                   - Απλοποιημένη Διαδικασία Διασάφησης 

                   - Διαμετακόμιση 

Β. Έλεγχοι και Πιστοποιητικά 

                  - Φυτά και Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης 

                  - Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης 

                  - Αλιεύματα 

                  - Εμφιαλωμένο Νερό 

                  - Είδη που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 

                  - Φάρμακα 

                  - Πρότυπα Συμμόρφωσης Καταναλωτικών Προϊόντων (εκτός Τροφίμων) 

Γ. Κατάλογος Προϊόντων που υπόκεινται σε Έλεγχο Εισαγωγής στη Μεγάλη Βρετανία 

Δ. Μη Εμπορευματικές Εισαγωγές 

                  - Μεταφορά Προϊόντων σε Συνοδευόμενες Αποσκευές 

                  - Μεταφορά Μετρητών 

                  - Ταχυδρομική Μεταφορά Προϊόντων 

Ε. Εταιρείες Οδικών Μεταφορών 

ΣΤ. Κατάλογος Εκτελωνιστών  

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%9C%CE%92%205%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%9C%CE%92%205%20gb.pdf
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• Πίνακας BREXIT (Οδηγίες) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (ΗΒ): ΒΑΣΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ 

• Κοινή Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών και ΑΑΔΕ: Χωρίς Δασμούς, μόνο με ΦΠΑ, τα 

εμπορεύματα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου 

 

• ΔΔΘΕΚΑ 1000679 ΕΞ2021 Συμπλήρωση θέσης 34, 36 και 44.1 της διασάφησης, στο πλαίσιο 

εφαρμογής της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 

Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:81]  

• Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών "ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ" Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2020        

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:82]  

• Οικονομική Επισκόπηση Αιγύπτου, 1-15 Ιανουαρίου 2021 

                  1.  Επιχειρηματικά Νέα 

                          -Η Κυβέρνηση στοχεύει στη μεγιστοποίηση των αναξιοποίητων περιουσιακών 

στοιχείων της Cotton, Textiles Industries Holding 

                                         2.  Βιομηχανία 

                          -Προσπάθειες διάσωσης της τσιμεντοβιομηχανίας 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:83]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Δεκέμβριος 2020 

 

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:84]  

• Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Δεκέμβριος 2020 

• Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία έτους 2020 

      - Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας - Βελγίου 

 

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:85]  

• Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας, Ιανουάριος 2021 

 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/01/brexit_table.pdf
https://brexit.gov.gr/koini-anakoinosi-mfa-aade/
https://brexit.gov.gr/koini-anakoinosi-mfa-aade/
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%99%CE%9D46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9E%CE%A40?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%99%CE%9D46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9E%CE%A40?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%99%CE%9D46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9E%CE%A40?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%99%CE%9D46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9E%CE%A40?inline=true
https://agora.mfa.gr/images/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CE%BF%CE%B5-%CE%94%CE%B5%CE%BA_2020.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/1-15121%20eg.pdf
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/01/infoletter_albania_dec2020.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%20%20%CE%94%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%202020%20pdf%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20%CE%92%CE%88%CE%9B%CE%93%CE%99%CE%9F%20%202020%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No%2054_2020%20mk.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No%2054_2020%20mk.pdf
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:86]  

• Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή - Εξελίξεις της Γερμανικής Οικονομίας για το 2020 

• Έρευνα Αγοράς για τον Κλάδο των Βιολογικών Προϊόντων στη Γερμανία 

Α. Παρουσίαση Κλάδου/Προϊόντος 

            - Περιγραφή Κλάδου – Γενικά Χαρακτηριστικά 

            - Ιστορική Αναδρομή 

            - Συγκριτική Σπουδαιότητα του Κλάδου 

Β. Προσφορά 

            - Δομή Εγχώριας Παραγωγής 

            - Εξέλιξη Παραγωγής 

           - Παραγωγική Δυναμικότητα Κλάδου 

           - Τεχνολογία Παραγωγής 

           - Βαθμός Κάθετης Ολοκλήρωσης στον Κλάδο 

           - Προοπτικές στην Εξέλιξη της Παραγωγής 

Γ. Ζήτηση 

            - Μέγεθος Αγοράς 

            - Αγοραστική Συμπεριφορά 

            - Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης 

Δ. Εξωτερικό Εμπόριο 

        - Ροές Εμπορίου 

        - Ανάλυση Εισαγωγών - Εξαγωγών 

        - Δασμολογικό Καθεστώς και Μη Δασμολογικά Εμπόδια 

Ε. Ανταγωνισμός 

                  -  Δομή Αγοράς/Δίκτυα Διανομής 

                  -  Βαθμός Συγκέντρωσης  

                  - Παρουσία ελληνικών προϊόντων  

                  - Τιμές Λιανικής Πώλησης 

ΣΤ. Θεσμικό Πλαίσιο 

                  -  Νομικό Πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου 

                         -  Πεδίο Εφαρμογής 

                         - Ετικέτα/Σήμανση 

                         - Χρηματοδότηση 

                   - Επιπτώσεις Θεσμικού Πλαισίου στον Ανταγωνισμό  

Ζ. Συμπεράσματα 

                  -  Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση - προσφορά 

                  -  Προοπτικές ελληνικών προϊόντων  

Η. Χρήσιμες Διευθύνσεις                  

• Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στη γερμανική αγορά 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73487
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%92%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%AA%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%93%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73242
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• Η αγορά μαρμάρου στη Γερμανία 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:87]  

• Ενημερωτικό Δελτίο για την Αγορά Τροφίμων και Ποτών στις ΗΠΑ 

                   - Η πανδημία αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών 

                   - Αυξημένο Καταναλωτικό Ενδιαφέρον για Συμπληρώματα Διατροφής – Μεγάλη ζήτηση 

προϊόντων στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου  

                   - Η μεσογειακή διατροφή ενδέχεται να συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου του 

προστάτη 

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:88]  

• Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων, Ιανουάριος 2021 

                   - Ακτοπλοϊκή Σύνδεση Ελλάδας -Κύπρου 

                   - Διμερές Εμπόριο Κύπρου – Ελλάδας 

                   - Εισαγωγές – Εξαγωγές 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:89]  

• Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων, Τεύχος 5, Δεκέμβριος 2020 

                   - Πρώτες Αντιδράσεις Επιχειρηματικού Κόσμου Ολλανδίας για συμφωνία BREXIT 

                   - Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Ολλανδίας (Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020) 

                  - Η Ολλανδική Οικονομία στην 4η καλύτερη θέση για ανάκαμψη από την κρίση της 

• Η αγορά των Οπωροκηπευτικών Προϊόντων στην Ολλανδία 

                          - Ο τομέας της κηπευτικής/φυτοκομίας 

                          - Η επιχειρηματικότητα στον τομέα των οπωροκηπευτικών 

                          - Εύρεση αγοραστών 

                          - Ολλανδία: σημαντικός εμπορικός κόμβος - ελκυστική αγορά για τα οπωροκηπευτικά 

προϊόντα 

                          - Οι προτιμήσεις των Ολλανδών καταναλωτών σε σχέση με τα οπωροκηπευτικά 

                          - Τα προαπαιτούμενα τα οποία πρέπει να πληρούν τα νωπά φρούτα και λαχανικά για 

να είναι επιτρεπόμενα στην ολλανδική αγορά 

                          - Πτυχές του ανταγωνισμού στην ολλανδική αγορά οπωροκηπευτικών 

                          - Δίκτυα διανομής για τη διάθεση νωπών φρούτων και λαχανικών 

                          - Τα επίπεδα τιμών για νωπά φρούτα και λαχανικά 

                          - Βιολογικά οπωροκηπευτικά 

                          - Εισαγωγές/Εξαγωγές οπωροκηπευτικών 

                          - Διμερές Εμπόριο στον τομέα των οπωροκηπευτικών 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72917
https://agora.mfa.gr/infofiles/20210119_%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%2019%20%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%202021%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202021%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/December%20%202020%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_%CE%9F%20%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%9F%CF%80%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%20%20nl.pdf
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                          - Πηγές 

                          - Παράρτημα 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:90]  

• Οικονομικό Προφίλ Πολωνίας 2020 

                   - Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας -Πολωνίας 

                   - Οι 6 κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών από την Ελλάδα 

                  

ΜΟΛΔΑΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:91]  

• Έκθεση 2020 για την Οικονομία της Μολδαβίας και την Ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών 

Σχέσεων Ελλάδας - Μολδαβίας 

                   - Οικονομία Μολδαβίας 

                   - Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας -Μολδαβίας 

                                 - Διμερές Εμπόριο 

                                      - Εμπόριο Αγαθών 

                  - Άμεσες Επενδύσεις 

                             - Επενδύσεις της Ελλάδας στη Μολδαβία 

                   - Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας  Ελλάδας -Μολδαβίας 

                   - Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2019 

                   - Συμπεράσματα/Προτάσεις 

                               - Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών  

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:92]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2020 

                   - Η δεύτερη μεγαλύτερη συγκομιδή σιτηρών στη Ρωσία το 2020 

                   - Ουζμπεκιστάν και Κούβα έγιναν παρατηρητές στην Ευρασιατική Οικονομική 

Ένωση 

                   - Η Ρωσία θα καθορίσει δασμολογική ποσόστωση για την εξαγωγή σιτηρών 

• Έρευνα Αγοράς για τον κλάδο των Φαρμάκων στη Ρωσία 

Α. Παρουσίαση Κλάδου/Προϊόντος 

            - Περιγραφή Κλάδου – Γενικά Χαρακτηριστικά 

            - Ιστορική Αναδρομή 

            - Συγκριτική Σπουδαιότητα του Κλάδου 

Β. Προσφορά 

            - Δομή Εγχώριας Παραγωγής 

            - Προοπτικές στην Εξέλιξη της Παραγωγής 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73581
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/01/moldova_ex2020.pdf
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/01/moldova_ex2020.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_December_2020%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/RUSSIA_%CE%9Ced%20sectoral%20report%202020%20ru.pdf
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Γ. Ζήτηση 

            - Μέγεθος Αγοράς/Τμήματα Αγοράς 

            - Αγοραστική Συμπεριφορά 

            - Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης 

Δ. Εξωτερικό Εμπόριο 

        - Ροές Εμπορίου 

        - Ανάλυση Εισαγωγών - Εξαγωγών 

        - Δασμολογικό Καθεστώς και Μη Δασμολογικά Εμπόδια 

Ε. Ανταγωνισμός 

                  -  Δομή Αγοράς/Δίκτυα Διανομής 

                  -  Βαθμός Συγκέντρωσης (εγχώριων/ξένων επιχειρήσεων) 

                  - Παρουσία ελληνικών προϊόντων - μερίδιο αγοράς 

                  - Τιμές Λιανικής Πώλησης 

ΣΤ. Θεσμικό Πλαίσιο 

                  -  Νομικό Πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου 

                  -  Επιπτώσεις Θεσμικού Πλαισίου στον Ανταγωνισμό 

Ζ. Συμπεράσματα 

Η. Χρήσιμα                  

  

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:93]  

• Εξαγγελία Πρίγκηπα Διαδόχου Σ. Αραβίας  για ίδρυση νέας γραμμικής πόλης (The Line) και 

προσέλκυση  επενδύσεων,  ύψους 6 τρις δολλ.,  κατά την  προσεχή  δεκαετία 

 

• Πρόσκληση συμμετοχής ελληνικών τεχνικών και κατασκευαστικών εταιρειών σε παρουσίαση  

μεγάλων έργων της Σαουδικής Αραβίας 2021-2023 

                 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:94]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2020 

                   - Οι μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρείες στη Σερβία 

                   - Ανανέωση Καθεστώτος αδασμολόγησης πρόσβασης γεωργικών προϊόντων από την 

Σερβία στην ΕΕ για άλλα πέντε χρόνια 

                   - Η ΕΕ θα χορηγήσει 11 εκατ. Ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής στη 

Σερβία 

                   - Η Κυβέρνηση της Σερβίας υιοθέτησε μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης του 

αμπελοοινικού τομέα  

                   - H Σερβική Κυβέρνηση ρύθμισε την κατανομή ποσοστώσεων για εισαγωγές οίνου 

από την ΕΕ 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73630
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73630
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73629
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73629
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%202020%20rs.pdf
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:95]  

• Διμερές εμπόριο Ελλάδος- Σλοβενίας κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:96] 

 

1. Το ταξίδι ξεκινά - το 2021 είναι Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων! 

 

2. BREXIT: Συνέπειες για τη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ 

 

3. Διαδικτυακή πύλη με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στην ελληνική γλώσσα, 

προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των ελληνικών φορέων στον «Ορίζοντα Ευρώπη» 

 

4. Κουπόνια για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ τις 

βοηθάει να μεγιστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας τους 

 

5. Υλικό σηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων έργων 

 

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τη δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση και οι πρώτες εταιρείες 

δεσμεύονται να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για μεγαλύτερη βιωσιμότητα 

7. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: έναρξη του 5ου ετήσιου φόρουμ της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή 

της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους 

 

8. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση ισοδυναμίας για τους κεντρικούς 

αντισυμβαλλομένους των ΗΠΑ 

 

9. Η Επιτροπή εγκαινιάζει συζήτηση σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της γήρανσης του 

πληθυσμού 

 

10. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει την επικαιροποίηση της συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 

τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία 

 

11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετεί με επιτυχία το πρώτο ομόλογο EU SURE το 2021 

 

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   

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-%20%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%202020%20si.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
https://ec.europa.eu/greece/news/20200104_1_el
https://sbtse.gr/2021/01/07/brexit-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b9/
http://horizoneurope.gr/
https://sbtse.gr/2021/01/15/%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1170
https://ec.europa.eu/greece/news/20210126___2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210126___2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210127_5_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210127_5_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210127_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210127_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210127_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210126_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210126_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210128_2_el
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:97] 

 

 

 

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. «Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών προσκυνηματικού τουρισμού» 

 

Ανάπτυξη και προώθηση του προσκυνηματικού τουρισμού, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση της ελκυστικότητας 

της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη της αξίας της. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 25/1/2021 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5126  

 

 

 

3. «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος» 

 

Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου που αφορά σε πολιτιστικά 

αγαθά όπως, ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, που 

www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5126
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χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28-06-

2002), καθώς και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 22/1/2021 - 26/3/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5125  

 

 

 

4. «Παρατηρητήριο Μετάβασης των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προς την 

αγορά εργασίας» 

 

Ανάπτυξη και λειτουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων α) των εκπαιδευτικών 

διαδρομών μετα-γυμνασιακού επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης β) του «μετα-λυκειακού έτους - τάξης 

μαθητείας» και γ) των ΙΕΚ προς την αγορά εργασίας, καθώς και στην καταγραφή και ανάλυση του ρόλου της 

πιστοποίησης τόσο κατά τη διαδικασία μετάβασης των αποφοίτων από την εκπαίδευση στην απασχόληση όσο 

και κατά την επιλογή των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους διαδρομών. 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 22/1/2021 - 26/2/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5128  

 

 

 

5. «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία» 

 

Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία, με σκοπό την 

επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής:  25/1/2021 - 1/3/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5124  

 

 

 

6. «Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό» 

 

Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση 

ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας COVID-19, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού 

μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η 

συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.    

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5125
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5128
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5124
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Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5113  

 

 

 

7. «Εξοπλισμός μαθητών της Θεσσαλίας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, με φορητό ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό/ συστήματα για εκπαίδευση σε ψηφιακό περιβάλλον στην περίοδο COVID-19 - "Μαθητής στο 

σπίτι"» 

 

Η Δράση "Μαθητής στο σπίτι" στοχεύει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και τηλεργασίας 

μαθητών, όταν αυτό επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας βίας όπως είναι οι τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας 

COVID-19, με χρήση κατάλληλων μέσων και εργαλείων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής:  7/1/2021 - 15/2/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5110  

 

 

 

8. «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου» 

 

Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  4/1/2021 - 4/3/2021, ώρα 17:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5107  

 

 

 

9. «Ενίσχυση των Νοσοκομείων της Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19» 

 

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:  14/12/2020 - 1/3/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5085  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5113
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5110
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5107
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5085
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10. «Υποστήριξη δικαιούχων στην ωρίμανση και υλοποίηση πράξεων ενσωμάτωσης ΑΠΕ & ΕΞΕ σε 

κτιριακές υποδομές παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία)» 

 

 

Tεχνική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Υγείας για την επιτάχυνση της πορείας 

ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε 

ένα μεγάλο αριθμό φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας (Νοσοκομεία). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 30/10/2020 - 30/3/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5049  

 

 

 

11. «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων - Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση 

ΑΠΕ σε Νοσοκομεία στις περισσότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες» 

 

 

Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 20/10/2020 - 20/3/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5050  

 

 

 

12. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

χώρας» 

 

 

Αντικείμενο της δράσης είναι η αξιοποίηση από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ των πλέον σύγχρονων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη διάσωση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας, 

καθώς και για την, με αποτελεσματικό τρόπο, περαιτέρω ανάδειξη και προβολή της, με την ανάπτυξη 

καινοτόμου ψηφιακού περιεχομένου, που θα μπορεί να συμβάλλει στον εμπλουτισμό του τουριστικού 

προϊόντος της χώρας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 1/10/2020 - 31/1/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5004  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5049
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5050
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5004
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13. «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   

 

 

 

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  

 

 

 

15. «Μέσα στο Μουσείο» 

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου για την 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 10/6/2020 - 30/6/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4854  

 

 

 

 

16. «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. 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4968
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4868
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4854
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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  

 

 

 

17. «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  

 

 

 

18. «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  

 

 

 

19. «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=4824
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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20. «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  

 

 

 

21. «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  

 

 

 

22. «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  

 

 

23. «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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24. «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.:98] 

 

 

1. Free From Food Asia 2021: Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικτυακή Εκδήλωση 

Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B), 10-12 Μαρτίου 2021 

 

 

 

Η Netherlands Enterprise Agency (Ολλανδική Εταιρεία για τη στήριξη των Επιχειρήσεων), με την 

υποστήριξη της Expo Business Communications και του VNU Asia Pacific, διοργανώνουν  

διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β) με τίτλο "Free From Food Asia" που 

θα πραγματοποιηθεί on-line στις 10 - 12 Μαρτίου 2021. 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
mailto:svaina@sbtse.gr
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Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων με προϊόντα 

απαλλαγμένα από συγκεκριμένα συστατικά όπως π.χ. γλουτένη, λακτόζη, σόγια, ζάχαρη, λίπος 

κ.λπ. από την Ευρώπη και την Ασία. 

 

Η εκδήλωση υποστηρίζετα από το Δίκτυο Enterprise Europe Network, μέλος του οποίου είναι ο 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. 

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διοργανωθούν διαδικτυακά σεμινάρια με εμπνευσμένους 

ομιλητές, στα οποία θα παρουσιαστούν οι  τελευταίες πληροφορίες για την αγορά της Ασίας. Όλα τα 

διαδικτυακά σεμινάρια θα λάβουν χώρα μεταξύ των επιχειρηματικών συναντήσεων B2B. 

 

Είναι μια καλή ευκαιρία για τις επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων που διαθέτουν τα προιόντα με τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να εξερευνήσουν την αγορά της Ασίας-Ειρηνικού και να συνδεθούν με 

εκθέτες, εισαγωγείς, εμπόρους, ξενοδοχεία και εταιρείες λιανικής. Ανακαλύψτε νέα προϊόντα vegan, 

χωρίς οργανικά στοιχεία καθώς και διατροφικές υγιεινές λύσεις. 

 

 Ιστοσελίδα εκδήλωσης: https://free-from-food-asia-virtual.b2match.io/  

 

 

2. FRUIT LOGISTICA SPECIAL EDITION, 18-20 Μαΐου 2021 

 

 

 

 

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://free-from-food-asia-virtual.b2match.io/
https://www.fruitlogistica.de/de/Presse/Pressemitteilungen/PressemitteilungenMailings_88839.html
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:99] 

 

• 2021/C 10/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέματα 

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

οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των 

προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-

19»[COM(2020) 280 final — 2020/0152 (COD)]«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά 

το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους 

χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία 

COVID-19»[COM(2020) 281 final — 2020/0155 (COD)]«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 σχετικά με 

τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για 

απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση ώστε να διευκολυνθεί η ανάκαμψη από την πανδημία 

COVID-19»[COM(2020) 282 final — 2020/0151 (COD)]«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά 

με προσαρμογές στο πλαίσιο τιτλοποίησης με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19»[COM(2020) 283 final — 2020/0156 (COD)] 

 

• 2021/C 10/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέματα 

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

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ευρωπαϊκό θεματολόγιο 

δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα»[COM (2020) 

274 final] και «Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα»[COM 

(2020) 275 final] 

 

• 2021/C 10/08 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέματα 

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

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Στήριξη της απασχόλησης 

των νέων: Γέφυρα προς την απασχόληση για την επόμενη γενιά»[COM(2020) 276 final] και «Πρόταση 

σύστασης του Συμβουλίου για μια γέφυρα προς την απασχόληση — Ενίσχυση των εγγυήσεων για τη 

νεολαία και για την κατάργηση της σύστασης του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη 

θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία»[COM(2020) 277 final — 2020/132(NLE)] 

 

• 2021/C 10/13 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 για τη βιολογική παραγωγή όσον αφορά την ημερομηνία 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0030.01.ELL&toc=OJ:C:2021:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0040.01.ELL&toc=OJ:C:2021:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0048.01.ELL&toc=OJ:C:2021:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0067.01.ELL&toc=OJ:C:2021:010:TOC
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εφαρμογής του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες που αναφέρονται στον εν λόγω 

κανονισμό»[COM(2020) 483 final — 2020/0231 (COD)] 

 

• 2021/C 10/15 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Τροποποιηθείσα πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)»[COM(2020) 563 final — 2020/0036 

(COD)] 

 

• 2021/C 10/16 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

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

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 

την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων — Ετήσια στρατηγική για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020» (πρόσθετη γνωμοδότηση) [COM(2019) 650 final] 

 

• 2021/C 21/04 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 τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 άρθρο 

64 παράγραφος 9]  ( 1 ) 

 

• 2021/C 31/05 Ειδική έκθεση 3/2021 — «Ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών στην ΕΕ: άρτιο 

σύστημα, αλλά η εφαρμογή του παρουσιάζει αδυναμίες» 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:100] 

   

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/11 της Επιτροπής, L5 της 7ης Ιανουαρίου 2021, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 498/2012 για τη χορήγηση δασμολογικών 

ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/16 της Επιτροπής, L7 της 8ης Ιανουαρίου 2021, για τη θέσπιση 

των αναγκαίων μέτρων και των πρακτικών ρυθμίσεων της ενωσιακής βάσης δεδομένων για τα 

κτηνιατρικά φάρμακα (ενωσιακή βάση δεδομένων των φαρμάκων) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/24 της Επιτροπής, L11 της 13ης Ιανουαρίου 2021, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0069.01.ELL&toc=OJ:C:2021:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.010.01.0070.01.ELL&toc=OJ:C:2021:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.021.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2021:021:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.031.01.0005.01.ELL&toc=OJ:C:2021:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.005.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:005:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.007.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.011.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:011:TOC
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του Ηνωμένου Βασιλείου στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα 

οποία επιτρέπεται να εισαχθούν ή να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα 

πουλερικών σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/50 της Επιτροπής, L23 της 22ας Ιανουαρίου 2021, για την 

έγκριση της επέκτασης της χρήσης και της τροποποίησης των προδιαγραφών του νέου τροφίμου 

«μείγμα 2′-φουκοζυλολακτόζης/διφουκοζυλολακτόζης» και για την τροποποίηση του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/51 της Επιτροπής, L23 της 22ας Ιανουαρίου 2021, για την 

έγκριση της αλλαγής των προϋποθέσεων χρήσης του νέου τροφίμου «trans-ρεσβερατρόλη» σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/52 της Επιτροπής, L23 της 22ας Ιανουαρίου 2021, για την 

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

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, 

mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl και pyraclostrobin ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/77 της Επιτροπής, L29 της 27ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με την άρνηση 

έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, διαφορετικών από τους 

ισχυρισμούς που αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης νόσου και την ανάπτυξη και την υγεία 

των παιδιών ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:101] 

  

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/2 του Συμβουλίου, L2 της 17ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη θέση που πρέπει 

να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής που συγκροτήθηκε 

με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της 

Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ως 

προς την έκδοση απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια 

Ιρλανδία 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/4 η οποία ελήφθη κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των αντιπροσώπων των 

κυβερνήσεων των κρατών μελών, L4 της 9ης Δεκεμβρίου 2020, για την επιλογή της έδρας του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Θέματα 

Κυβερνοασφάλειας 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.023.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2021:023:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.023.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2021:023:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.023.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2021:023:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.029.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.002.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2021:002:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.004.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2021:004:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.004.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2021:004:TOC
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• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/15 της Επιτροπής, L6 της 7ης Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση 

του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας 

των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό C(2021) 112]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/18 της Επιτροπής, L8 της 8ης Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση 

του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1809 για ορισμένα μέτρα προστασίας 

σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη 

μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 154]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/19 της Επιτροπής, L10 της 18ης Δεκεμβρίου 2020, για τον 

καθορισμό κοινής μεθοδολογίας και μορφότυπου για την υποβολή δεδομένων σχετικά με την 

επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 8976]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/40 της Επιτροπής, L16 της 18ης Ιανουαρίου 2021, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1809 για ορισμένα μέτρα 

προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε 

ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 355]  ( 1 ) 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:102] 

  

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L7 

της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου ( EE L 150 της 14.6.2018 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:103] 

 

• COM/2021/21 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/41/ΕΕ όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με 

τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

• COM/2021/9 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τρίτη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ και του 

σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.006.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:006:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.008.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.010.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:010:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.016.01.0030.01.ELL&toc=OJ:L:2021:016:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.007.01.0053.01.ELL&toc=OJ:L:2021:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.007.01.0053.01.ELL&toc=OJ:L:2021:007:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0021&qid=1611827416491&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0009&qid=1611827416491&rid=19
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• COM/2021/11 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, 

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Ελβετίας που συστάθηκε 

δυνάμει της συμφωνίας της 25ης Ιουνίου 2009 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 

Συνομοσπονδίας για τη διευκόλυνση των ελέγχων και των διατυπώσεων κατά τη μεταφορά 

εμπορευμάτων καθώς και για τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας όσον αφορά την τροποποίηση του 

κεφαλαίου ΙΙΙ και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της συμφωνίας 

 

• COM/2021/3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η δεύτερη έκδοση της Προοπτικής για καθαρό αέρα 

 

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.:104] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 24317-2021  

Κύπρος-Λευκωσία: Υφάσματα και 

συναφή είδη 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 19/01/2021  12/02/2021  

2 40030-2021  

Ελλάδα-Αθήνα: Ξύλινοι πάσσαλοι 

Είδος αγοραστή: Φορέας κοινής 

ωφελείας 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 26/01/2021  01/03/2021  

3 34443-2021  

Ελλάδα-Αθήνα: Λιπαντικά 

Είδος αγοραστή: Φορέας κοινής 

ωφελείας 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 22/01/2021  26/02/2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0011&qid=1611827416491&rid=23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0003&qid=1611827416491&rid=28
mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24317-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40030-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34443-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
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4 30600-2021  

Ελλάδα-Παιανία: Γάλα 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 22/01/2021  01/03/2021  

5 30497-2021  

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: 

Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη 

ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 22/01/2021  23/02/2021  

 

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.:105] 

 

1. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRNL20210111001) – Ολλανδική εμπορική εταιρεία αναζητά διεθνείς εταιρείες με 

καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα τροφίμων, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες αντιπροσωπείας. Η 

επιχείρηση αναζητά συνεργασία με τους παρασκευαστές καινοτόμων ή/και βιολογικών τροφίμων  

και ποτών καθώς και τροφίμων για άτομα που είναι αποκλειστικά χορτοφάγα για την εισαγωγή 

των προϊόντων ς στην ολλανδική και/ή βελγική αγορά.  

 

2. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRMK20201216001) – Εισαγωγέας κατεψυγμένων τροφίμων και κρέατος από την 

Βόρεια Μακεδονία αναζητά παραγωγούς τροφίμων στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών και 

συμφωνιών διανομής  Η επιχείρηση αναζητά παρασκευαστές  ή προμηθευτές διαφορετικών 

κατεψυγμένων τροφίμων (π.χ. κατεψυγμένο κρέας και λαχανικά, ψάρια και κατεψυγμένες 

πατάτες). 

 

3. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRXK20210105001) – Εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση και διανομή προϊόντων 

διατροφής (τυρί, ελιές, τουρσιά, κ.λπ.) στην αγορά του Κοσσόβου, επιθυμεί να διερευνήσει νέες 

ευκαιρίες για εισαγωγή από ποιοτικούς παραγωγούς τροφίμων στην Ευρώπη, προκειμένου να 

διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, συνάπτοντας συμφωνίες υπηρεσιών διανομής. Ο 

Κοσοβάρος διανομέας τροφίμων αναζητά εταίρους, όπως παραγωγούς για την παροχή φρέσκων και 

μεταποιημένων προϊόντων διατροφής. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα 

ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων. 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30600-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30497-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/782e6617-9436-45af-Public%20Link%20a65b-10b7ce8823a9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52fff3d7-45a1-45f6-Public%20Link%2091bf-84adc8f4489a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4e0978f-cf15-427a-9a79-af3e84a25579
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4. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ (BRBG20201208001) – Βούλγαρος ταξιδιωτικός πράκτορας με 

πολυετή εμπειρία και με μεγάλη λίστα πελατών αναζητά διεθνείς συνεργάτες για να υπογράψει 

εμπορικές συμφωνίες και να προσφέρει τα ταξιδιωτικά πακέτα τους σε τουρίστες στη Βουλγαρία. 

Η εταιρεία είναι γνωστή στη βουλγαρική αγορά για πολλά χρόνια και διαθέτει εκτενή λίστα 

ευχαριστημένων πελατών που έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για μελλοντικές διακοπές. Ο ιδανικός 

συνεργάτης θα ήταν ένας έμπειρος πάροχος ταξιδιωτικών πακέτων, που  θα περιλαμβάνουν  παροχή 

καταλύματος,  διατροφή, αξιοθέατα και δραστηριότητες. 

 

5. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRXK20210122001) – Εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση και διανομή προϊόντων 

διατροφής όπως προϊόντα κρέατος, γαλακτοκομικά προϊόντα κ.λπ. στην αγορά του Κοσσόβου, 

επιθυμεί να διερευνήσει νέες ευκαιρίες εισαγωγής από ποιοτικούς παραγωγούς, προκειμένου να 

διευρύνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, συνάπτοντας συμφωνίες υπηρεσιών διανομής. Η 

Κοσοβάρικη επιχείρηση επιθυμεί συνεργασία με παρασκευαστές  προϊόντων κρέατος, 

γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων αρτοποιίας, τα οποία μπορούν να παραδίδονται κατά τη 

διάρκεια ολόκληρου του έτους 

 

6. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRDK20201216001) – Πανεπιστήμιο της Δανίας έχει αναπτύξει μια πατενταρισμένη 

τεχνολογία για τη μετατροπή των αδιάθετων φρούτων και λαχανικών σε πουρέ, κατάλληλα για 

χρήση στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων. Προκειμένου να συνεχίσουν την επέκτασή τους, 

αναζητούν συμφωνίες προμηθευτών με παραγωγούς φρούτων και λαχανικών, οι  οποίοι  έχουν τακτικά 

μεγάλες ποσότητες πλεονασμάτων, απούλητα αποθέματα, συμπεριλαμβανομένων μαλακών φρούτων 

όπως μούρων, μήλων, αχλαδιών, καρότων και τεύτλων. Ο ιδανικός προμηθευτής θα ήταν ένας 

περιφερειακός συνεταιρισμός ή ένας μεγάλος παραγωγός που θα προσφέρει και τα δύο μαλακά φρούτα 

μήλα και αχλάδια, καθώς και με πρόσβαση σε παραγωγούς που παράγουν λαχανικά με ρίζα. 

 

7. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΚΟΥ (BRBG20201211001) – Βουλγαρική εταιρεία αναζητά νέες συνεργασίες με 

προμηθευτές θραυσμάτων χαλκού ή απορριμμάτων χαλκού (scrap). Η ΜΜΕ είναι πρόθυμη να 

δημιουργήσει μακροπρόθεσμη συνεργασία με ξένους εταίρους βάσει συμφωνίας προμηθευτή. Οι 

απαιτούμενες ποσότητες είναι περίπου 1000 m.tons ανά μήνα. Οι δυνητικοί εταίροι μπορεί να είναι 

επιχειρήσεις από διαφορετικούς τομείς που παράγουν απορρίμματα χαλκού, απόβλητα προϊόντων ή 

και έμποροι αυτών. 

 

8. Αίτημα εισαγωγής έτοιμων γευμάτων και σνακς   

 

Χώρα: ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ 

Εταιρεία: YOUNGNAM Co., Ltd.  

Αίτημα εισαγωγής έτοιμων γευμάτων (Home Meal Replacements - HMR) και σνακς. Οι 

ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. 

Do-Hyang (Hester)  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f2045b0-d81f-4cd8-Public%20Link%20a5b0-abac53c0c9f3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8318d670-b477-41dc-Public%20Link%20b687-f8871e05cd4e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/95559ba2-8180-4526-9f74-caec07fec0ea
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6368b665-71a6-4db3-Public%20Link%20a6b6-6f2b28cac8c8
https://agora.mfa.gr/applications/company/6048
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Τηλέφωνο: 0082-70-7826-2236 

e-mail: hester.lee@yncorp.co.kr  

Πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/7904 

 

9. Ελληνικό Σουσάμι ως πρώτη ύλη    

 

Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ 

Εταιρεία: RINGANA GmbH  

Ζητείται ελληνικό σουσάμι σε μεγάλες ποσότητες ως πρώτη ύλη για χρήση σε καλλυντικά και 

συμπληρωμάτων διατροφής προιόντα. 

e-mail: k.neumann@ringana.com 

Πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/7905 

 

10. Ενδιαφέρον για εισαγωγή τυροκομικών προϊόντων και επιτραπέζιων ελιών από την Ελλάδα.     

 

Χώρα: ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ 

Εταιρεία: SPEDKOREA  

Ενδιαφέρον για εισαγωγή τυροκομικών προϊόντων και επιτραπέζιων ελιών από την Ελλάδα. Οι 

ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με αρμόδιο υπάλληλο κ. Singn 

KANG. 

Τηλέφωνο: 0082-2-333-0760. 

e-mail: spedkorea@gmail.com  

Πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/7903 

 

 

11. Μηχανήματα και υλικά συσκευασίας τροφίμων, ελαιόλαδου και αιθέριων ελαίων.     

 

Χώρα: ΤΥΝΗΣΙΑ 

Εταιρεία: Sté CHMN d’huile d’olive biologique  

Ο όμιλος αναζητά εταιρείες στην Ελλάδα που ειδικεύονται σε γραμμές συσκευασίας βιολογικών 

φρούτων και λαχανικών, μηχανή αυτόματης ταξινόμησης, πώματα μπουκαλιών για αιθέρια έλαια (με 

βάση το φραγκόσυκο) και ελαιόλαδο, προμηθευτές γυάλινων φιαλών για ελαιόλαδα 

Τηλέφωνο: (00216) 72 220 110 

e-mail: chmn.huile.bio@gmail.com 

Πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/7906 

 

 

mailto:hester.lee@yncorp.co.kr
https://agora.mfa.gr/applications/application/7904
https://agora.mfa.gr/applications/company/6045
mailto:k.neumann@ringana.com
https://agora.mfa.gr/applications/application/7905
https://agora.mfa.gr/applications/company/6047
mailto:spedkorea@gmail.com
https://agora.mfa.gr/applications/application/7903
https://agora.mfa.gr/applications/company/6049
mailto:chmn.huile.bio@gmail.com
https://agora.mfa.gr/applications/application/7906
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12. Ζητήσεις ευρωπαϊκών προϊόντων τροφίμων-ποτών εκ μέρους εμπορικών επισκεπτών σε 

ευρωπαϊκό περίπτερο Διεθνούς Έκθεση  Middle East Natural Organic Expo 2020 (Ντουμπάι 15 -

17.12.2020). 

 

- Αλυσίδα σούπερ μάρκετ Spinneys Fresh Food https://www.spinneys.com/,  ενδιαφέρεται για την 

εισαγωγή διαφόρων βιολογικών προϊόντων τροφίμων.  

Πρόσωπο επικοινωνίας: Praveen Kumar  Nair    pwarsi2000@yahoo com 

 

- Εταιρεία Agrovilla , https://www.agrovilla.in    ενδιαφέρεται για την εισαγωγή βιολογικών νωπών 

Φρούτων & λαχανικών.  

Πρόσωπο επικοινωνίας : Sharath Madhavan,  sharathmadhavan@yahoo.com 

 

- Εταιρεία Jungle Foods ενδιαφέρεται για φυσικό μεταλλικό νερό, ανθρακούχο και μη, ευρωπαϊκής 

προέλευσης, σε γυάλινη φιάλη.  

Πρόσωπο επικοινωνίας: Manu Kapil ,  manu.kapil@gmail.com 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

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

 

https://organicandnatural.com/
https://www.spinneys.com/
https://www.agrovilla.in/
mailto:sharathmadhavan@yahoo.com
mailto:manu.kapil@gmail.com
mailto:sbtse@otenet.gr

