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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:159]  

 

 

 

• Επίσημη Ιστοσελίδα του Υπουργείου  Εξωτερικών  για το Brexit   

• ΑΑΔΕ  - BREXIT 

• ΑΑΔΕ Ε. 2036 /03-02-2021: Διευκρινίσεις για εξαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών 

αντικειμένων προς το Ηνωμένο Βασίλειο. 

• ΔΔΘΕΚΑ Β 1009506 ΕΞ 2021 /05-02-2021: Κοινοποίηση 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, σχετικά με τις 

διατάξεις που αφορούν στους κανόνες καταγωγής και στις διαδικασίες σχετικές με την καταγωγή των 

εμπορευμάτων. 

• ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΣ ΕΕ-ΗΒ 

• Εισαγωγές αλκοολούχων ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:160]  

• Ενημερωτικό Δελτίο "News2Know" Enterprise Greece, Ιανουάριος 2021   

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:161]  

• Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις, Ιανουάριος 2021 

• Οικονομική Επισκόπηση Αιγύπτου (1-15/2/2021) 

                  1.  Οικονομία  

http://www.brexit.gov.gr/
https://www.aade.gr/menoy/brexit
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2036-03-02-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/ddtheka-b-1009506-ex-2021-05-02-2021
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-02/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%20%CE%A3%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%95-%CE%97%CE%92.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD%20gb.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/images/public/NEWS2KNOW-JAN21-GR.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/12021%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/1-15221%20eg.pdf
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                          -Η ΕΕ θα διαθέσει 7 δις. Ευρώ για την ευρωμεσογειακή ανάπτυξη την περίοδο 

2021-2027 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:162]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιανουάριος 2021 

 

ΑΡΜΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:163]  

• Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Αρμενίας για το 2020 

 

 ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:164]  

• Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Ιανουάριος 2021 

       

 ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:165]  

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

Μακεδονίας, Φεβρουάριος 2021 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:166]  

• Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας κατά το έτος 2020 

Α. Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία 

                 Β. Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:167]  

• Αύξηση της παραγωγής επιδιώκει η γερμανική βιομηχανία - Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών 

• Ψηφιακή εκδήλωση με θέμα «Η πολιτική για το κλίμα, ευκαιρία για την άσκηση βιομηχανικής 

πολιτικής» 

 

 

 ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:168]  

• Προεδρική Απόφαση για ενίσχυση της προτιμησιακής πολιτικής “Buy American”, σε δαπάνες 

προμηθειών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. 

• Ενημερωτικό Δελτίο για την Αγορά Τροφίμων στις ΗΠΑ (40-8.02.2021) 

           - Ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων ιχθυηρών στις ΗΠΑ το 2020 

- Ραγδαία αύξηση της κατ’ οίκον κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

https://agora.mfa.gr/infofiles/EnimerotikoDeltio-January2021%20al.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%202020%20am.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%20%20%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%202021%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No%2055_2021%20mk.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No%2055_2021%20mk.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Bilateral_Trade_GR-FR_2020%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73832
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73983
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73983
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20Biden%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7%20Buy%20American%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/20210208%20%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%2040%20-8%20%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%202021%20us.pdf
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- Μεγάλη ώθηση στα προϊόντα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα 

• Ενημερωτικό Δελτίο για την Αγορά Τροφίμων στις ΗΠΑ (41-18.02.2021) 

           - Κερδίζει έδαφος μεταξύ των Αμερικανών καταναλωτών η περίληψη στην ετικέτα 

τυποποιημένων προϊόντων σήμανσης αποτυπώματος άνθρακα (“carbonlabeling”). 

- To 75% των Αμερικανών καταναλωτών θα εξακολουθήσουν τις νέες συνήθειες που 

απέκτησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

- Η Κίνα πρώτη χώρα στην ιστορία παγκοσμίως στο τέλος του 2021, με αξία διαδικτυακών 

πωλήσεων αγαθών να υπερβαίνει αυτήν των πωλήσεων σε φυσικά σημεία πώλησης. 

- Αύξηση των πωλήσεων υγιεινών αναψυκτικών στις ΗΠΑ 

• Προεδρική Διακήρυξη για εισαγωγές αλουμινίου ΗΠΑ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

• Προθεσμία απόκτησης αριθμού DUNS για υποχρεωτική εγγραφή εταιρειών διακίνησης τροφίμων στις 

ΗΠΑ (Registration of Food Facilities), στο Μητρώο της αρμόδιας α/Υπηρεσίας FDA 

                

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:169]  

• Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Ισραήλ 2020 

- Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων το 2020 και σύγκριση με 2019 

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:170]  

• Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων, Φεβρουάριος 2021 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:171]  

• Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων, Τεύχος 6, Ιανουάριος 2021 

              - Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων στην Ολλανδία ύψους 7,6 δις. 

ευρώ 

              - Αποζημίωση Ολλανδίας από το «Ταμείο Brexit» 

              - Σημαντική αύξηση ζήτησης αποθηκευτικών χώρων λόγω «Brexit» 

• H αγορά οίνου στην Ολλανδία 

Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ / ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

        - Περιγραφή Κλάδου –Γενικά χαρακτηριστικά 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

        - Δομή εγχώριας παραγωγής 

Γ. ΖΗΤΗΣΗ 

        Γ.1. Μέγεθος αγοράς/ Τμήματα αγοράς 

        Γ.2. Αγοραστική συμπεριφορά 

        Γ.3. Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης 

                          Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

https://agora.mfa.gr/infofiles/20200218_%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%2041_18%20%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%202021%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%A0%CE%91%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B1%20%CE%97%CE%91%CE%95%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D%20DUNS%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%20FDA%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D%20DUNS%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%20FDA%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73996
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%A6%CE%95%CE%92%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202021%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/January%202021%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91_%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3_%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3%20%202%20nl.pdf
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        Δ.1. Ροές εμπορίου 

        Δ.2. Επιπρόσθετες  προδιαγραφές  για  τις  εισαγωγές  (μη  υποχρεωτικές  με  βάση  το 

νομοθετικό πλαίσιο) 

Ε. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

       Ε.1. Δομή αγοράς –Δίκτυα διανομής 

       Ε.2. Βαθμός συγκέντρωσης   

       Ε.3 Τιμές λιανικής πώλησης 

ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:172]  

• Δελτίο «Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία», τεύχος Νο.6/2020 

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:173]  

• Η αγορά ενέργειας στην Ουκρανία 

              - Εισαγωγή – Ενεργειακό Μείγμα της Ουκρανίας (2019) 

              - Οι Επιμέρους Πηγές Ενέργειας 

              - Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:174]  

• Ανάλυση Αγροδιατροφικού Ισοζυγίου Ελλάδας-Ρουμανίας για το 2020, αύξηση ελληνικών εξαγωγών 

κατά 10% 

Α. Ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία 

                         - Ελληνικές εξαγωγές Αγροδιατροφικών προϊόντων προς την Ρουμανία 

                 Β. Ελληνικές εισαγωγές από την Ρουμανία 

- Ελληνικές εισαγωγές Αγροδιατροφικών προϊόντων από την Ρουμανία 

• Ανάλυση εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας-Ρουμανίας για το 2020, στους 16 κυριότερους εμπορικούς 

εταίρους της Ελλάδος η Ρουμανία, αύξηση ελληνικών εξαγωγών κατά 7,2% 

Α. Ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία 

                 Β. Ελληνικές εισαγωγές από την Ρουμανία 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:175]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2021 

           1. Εξωτερικές Σχέσεις 

                   - Η Ρωσία τριπλασίασε την εξαγωγή μανιταριών το 2020 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/02/newsletter_hungary_6.2020.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73870
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73869
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73869
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73874
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73874
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_January_2021%202%20ru.pdf
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                   - Ρωσικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων το 2020 ξεπέρασαν τα 300 εκατ. 

$ΗΠΑ 

                   - Η Ρωσική Ομοσπονδία το 2020 αύξησε τις εξαγωγές κρέατος κατά 55% σε 500 χιλ. 

τόνους 

                   - Οι εμπορικές συναλλαγές Κίνας και Ρωσίας για 3ησυνεχή χρονιά ξεπερνούν τα 100 

δις $ΗΠΑ 

           2. Ενέργεια - Περιβάλλον 

                   - Αύξηση παραγωγής ρωσικού αργού-Συμφωνία OPEC+(5/1/2021) 

                   - Οι γερμανικές αρχές έδωσαν άδεια για την κατασκευή του NordStream-2 

                   - Η Gazprom ξεκινά την προμήθεια φυσικού αερίου στη Σερβία μέσω του 

TurkishStream 

                   - Η  Γερμανία  τον  Νοέμβριο  έγινε  ο  μεγαλύτερος  εισαγωγέας  φυσικού  αερίου  

από  την Gazprom. 

                    - Η Ρωσία το 2020 διπλασίασε την προμήθεια υγροποιημένου αερίου στην Κίνα 

              3. Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 

                    - Προεδρία Καζακστάν 

                    - ΣΕΣ ΕΟΕ-Σερβίας 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:176]  

• Οδικός Χάρτης για την κυκλική οικονομία στη Σερβία 

                    

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:177]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιανουάριος 2021 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:178]  

• Η Αγορά της Τουρκίας 2021 

1. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

                 2. Οικονομικό Περιβάλλον 

                 3. Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Τουρκίας 2017 

                 4. Εξαγωγές ανά Κατηγορία Προϊόντων 2017 

                         Εξήχθησαν  προϊόντα από 20 διαφορετικές κατηγορίες π.χ.: 

                             - Ορυκτά, Καύσιμα, Πετρέλαιο 52,5% 

                             - Βιομηχανικά προϊόντα    

                             - Πρώτες ύλες  

                             - Αγροτικά προϊόντα  

                             - Χαλκός, Σίδηρος, Αλουμίνιο κλπ. 

https://agora.mfa.gr/infofiles/roadmap-for-circular-economy-in-serbia-1%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%202021%20si.pdf
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/02/turkish_market_2021.pdf
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                 5. Εισαγωγές ανά Κατηγορία Προϊόντων 2017 

                 6. Ελληνικές Επενδύσεις στην Τουρκία 

 

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.:179] 

 

1. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το ΕΚΤ+ 

 

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

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

 

3. Η Επιτροπή εκταμίευσε 14 δισ. ευρώ σε εννέα κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE: Στο πλαίσιο 

των πράξεων η Ελλάδα έλαβε 728 εκατ. Ευρώ 

 

4. Το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie στηρίζει την κατάρτιση περίπου 1 200 ερευνητών με 100 

εκατ. Ευρώ 

 

5. easyagroexpo.gov.gr: Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για την παροχή 

υγειονομικών πιστοποιητικών εξαγωγής για προϊόντα διατροφής που προορίζονται για βασικές αγορές 

σε όλο τον κόσμο, μια κίνηση που θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα βοηθήσει τους Έλληνες 

παραγωγούς που πωλούν στο εξωτερικό. Η πρωτοβουλία είναι μέρος του φιλόδοξου προγράμματος 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της χώρας που εφαρμόζεται για μια σειρά δημοσίων υπηρεσιών.  

 

6. «Η δεκαετία του 2020 μπορεί να αποτελέσει την Ψηφιακή Δεκαετία της Ευρώπης», σύμφωνα με την 

Πρόεδρο φον ντερ Λάιεν 

 

7. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 328 Εκατ. ευρώ για τη στήριξη 1 630 έμπειρων ερευνητών στην 

Ευρώπη και αλλού 

8. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα βραβεία REGIOSTARS 2021 

 

9. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

10. Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2021: παρά τον δύσκολο χειμώνα, υπάρχει φως στην άκρη του 

τούνελ 

 

11. H χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην αυτόνομη οδήγηση ενέχει κινδύνους κυβερνοασφάλειας 

 

mailto:sbtse@otenet.gr
https://sbtse.gr/2021/02/01/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%bf/
http://horizoneurope.gr/
https://sbtse.gr/2021/02/03/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b5-14-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%bd%ce%bd/
https://sbtse.gr/2021/02/05/%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-marie-sklodowska-curie-%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%84/
http://www.easyagroexpo.gov.gr/
https://ec.europa.eu/greece/news/20210205____3_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210208___3_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210209_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210211_1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210211_6_el


 

 een.ec.europa.eu                   8 
 

12. Αποκλίνουσες δημογραφικές τάσεις στην Ευρώπη αποκαλύπτει έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών 

 

13. Η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο περιβάλλον, προϋπόθεση για τα έργα του 

Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

 

14. Η Επιτροπή παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία στην Ελλάδα 

 

15. Βιομηχανία της ΕΕ: η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση των συνεργειών μεταξύ της μη 

στρατιωτικής, της αμυντικής και της διαστημικής βιομηχανίας 

 

16. Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 

δρομολογούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

 

17. Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ελληνικών 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 

18. Εγκαινιάζεται η Παγκόσμια Συμμαχία για την Κυκλική Οικονομία και την Αποδοτικότητα των Πόρων 

 

19. Η Επιτροπή χαράσσει πορεία για μια ανοικτή, βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική της ΕΕ 

 

20. Η ΕΕ θα δημιουργήσει νέες ευρωπαϊκές συμπράξεις και θα επενδύσει σχεδόν 10 δισ. ευρώ για την 

πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 

 

21. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν εγκαινιάζει τις Ημέρες Βιομηχανίας της ΕΕ: «Ας επιταχύνουμε την 

ανάκαμψη και ας καταστήσουμε την Ευρώπη ανταγωνιστικότερη σε παγκόσμιο επίπεδο» 

 

22. Η Επιτροπή δημοσίευσε την 9η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα 

 

23. Προστασία των ατόμων που εργάζονται σε πλατφόρμες: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το πρώτο στάδιο 

διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους 

 

 

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://ec.europa.eu/greece/news/20210211_5_el
https://sbtse.gr/2021/02/16/%ce%b7-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b2%ce%bb/
https://ec.europa.eu/greece/news/20210217_3_el
https://sbtse.gr/2021/02/23/16-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b2/
https://sbtse.gr/2021/02/23/16-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b2/
https://sbtse.gr/2021/02/23/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac/
https://sbtse.gr/2021/02/23/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%cf%83/
https://sbtse.gr/2021/02/23/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%cf%83/
https://sbtse.gr/2021/02/23/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%af%ce%b1-%ce%b3/
https://ec.europa.eu/greece/news/20210218_2_el
https://sbtse.gr/2021/02/24/%ce%b7-%ce%b5%ce%b5-%ce%b8%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83/
https://sbtse.gr/2021/02/24/%ce%b7-%ce%b5%ce%b5-%ce%b8%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83/
https://sbtse.gr/2021/02/24/%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%86%ce%bf%ce%bd-%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81-%ce%bb%ce%ac%ce%b9%ce%b5%ce%bd-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9/
https://ec.europa.eu/greece/news/20210224_2_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF_el
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:180] 

 

 

 

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. «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 2η Πρόσκληση "Επιχειρήσεις"»-Παράταση 

 

Η Δράση αποτελεί συνέχεια της πρώτης σχετικής Πρόσκλησης προς τους «φορείς Αρωγούς» και αφορά την 

υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργατικά σχήματα, με έμφαση στην διάσταση της καινοτομίας, για 

την ανάπτυξή τους, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) με άλλες 

επιχειρήσεις. 

Στόχος των επί μέρους επιχειρηματικών σχεδίων των επιχειρήσεων είναι η ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής 

στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής σε αγορές 

στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και 

τεχνογνωσίας, μέσω των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: μέχρι 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=70&cs=  

www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=53&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=70&cs=
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3. «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την 

ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» 

 

Επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη /αναβάθμιση και διαχείριση 

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, καθώς και ο 

ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  22/02/2021 και ώρα 13:00 μέχρι 24/03/2021 και ώρα 15:00 

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

 

 

 

4. «Ηλεκτρονική διαδικασία διακίνησης διαβαθμισμένων πληροφοριών» 

 

Προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και λογισμικών για τη δημιουργία υποδομών 

κρυπτογράφησης και ασφαλούς ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών., καθώς και ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  23/2/2021 - 22/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5152  

 

 

 

5. «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

 

Η επιχορήγηση αφορά τη χρηματοδότηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε επιλέξιμες κατοικίες 

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις οποίες υπάρχει εν λειτουργία σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής:  από 4/2/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5148  

 

 

6. «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  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5113
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5152
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5148
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5126
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7. «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 

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  

 

 

8. «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  

 

 

 

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  

 

 

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  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5125
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5124
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5085
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5049
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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. «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   

 

 

 

13. «Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και άλλων 

περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της ΟΣΣΠ λεκάνης Ασωπού» 

 

Έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αστικής αναζωογόνησης που συμβάλλουν στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο 

Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 22/6/2020 - 22/6/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4868  

 

 

 

14. «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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5050
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4968
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4868
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Περίοδος υποβολής: 10/6/2020 - 30/6/2021 

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

 

 

 

15. «Βελτίωση της αστικής κινητικότητας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος» 

 

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

Ενδιάμεσων Φορέων Δήμου Λαμιέων, Δήμου Χαλκιδέων και Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και 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  

 

 

 

16. «Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

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

Ενδιάμεσων Φορέων Δήμου Λαμιέων, Δήμου Χαλκιδέων, Δήμου Λεβαδέων, Δήμου Θηβαίων και Δήμου 

Αλιάρτου-Θεσπιέων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 4/5/2020 - 31/12/2021 

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

 

 

 

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

Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

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

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

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4854
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
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18. «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού - φυσικού 

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

Στερεά Ελλάδα» 

 

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

 

 

 

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

περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που 

έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. 

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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4713
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4703
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702
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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» 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:181] 

 

 

1. ASIA FRUIT LOGISTICA 2021 

 

 

Δρόμους εξωστρέφειας στην ασιατική αγορά τροφίμων ανοίγει το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο, που 

διοργανώνεται για τέταρτη φορά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 

επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα. Η ASIA FRUIT 

LOGISTICA 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Asia World-Expo Center, του 

Χονγκ Κονγκ, θα ανοίξει τις πύλες της από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2021, ενώ το ASIA 

FRUIT CONGRESS θα φιλοξενηθεί στην ίδια τοποθεσία, μια ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της 

έκθεσης, στις 27 Σεπτεμβρίου. 

Για το έτος 2021, για πρώτη φορά μαζί με την ASIA FRUIT LOGISTICA θα πραγματοποιηθεί η 

SEAFOOD EXPO ASIA, μια εκ των κορυφαίων εκθέσεων θαλασσινών στην Ασία. Με τον τρόπο αυτό 

αποσκοπούν στην προσέλκυση περισσότερων εμπορικών επισκεπτών, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα 

να παρακολουθήσουν και τις δύο εκθέσεις προσκομίζοντας συνδυαστικά εισιτήρια σε ειδικές τιμές. 

Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του 

Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της το αργότερο έως τις 5 

Μαρτίου 2021, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στο e-mail: y.patsiavos@ahk.com.gr κ. Γιάννης 

Πατσιαβός, τηλ.: 210 6419026, κιν. 6945 234747, την επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:y.patsiavos@ahk.com.gr
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/02/ASIAFRUITLOGISTICA_2021_AW.pdf
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2. Saudi – Greek e-Business Gathering: Racing to our Common Future, 3 Μαρτίου 2021 

 

 

 

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο προσκαλεί τα μέλη και μη-μέλη του να αδράξουν την ευκαιρία 

συμμετοχής στο Saudi – Greek e-Business Gathering: Racing to our Common Future, που 

προγραμματίζεται για τις 3 Μαρτίου 2021. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου ομιλητές 

από τις δύο πλευρές, εκτεταμένη δικτύωση και εικονικές συναντήσεις Β2Β σε όλους τους τομείς, 

μεταξύ Ελλήνων και Σαουδαράβων επιχειρηματιών. 

 

 

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

Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B), 10-12 Μαρτίου 2021 
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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. 

 

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/  

 

4. TAVOLA 2021 ONLINE, 22-23 Μαρτίου 2021 

 

 

 

H Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της Αγροδιατροφής και των Ποτών 

TAVOLA, θα πραγματοποιηθεί και φέτος διαδικτυακά, στις 22 & 23 Μαρτίου 2021. 

 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Σ. Βαϊνά, στο 

2421028111. 

https://free-from-food-asia-virtual.b2match.io/
https://www.tavola-xpo.be/en/home/
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5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συμμετοχή επιχειρήσεων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στην 

«Virtual Greek Gastronomy Workshops - France», 13 - 15 Απριλίου 2021 

 

 

 

Αναγνωρίζοντας τις εξαγωγικές προσπάθειες των Ελλήνων παραγωγών και επιχειρηματιών και με 

δεδομένο τις συνέπειες του COVID-19 στον αγροδιατροφικό κλάδο παγκοσμίως, η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει στην ψηφιακή εκδήλωση «Virtual Greek Gastronomy Workshops - 

France» με σκοπό να δημιουργηθούν ουσιαστικές ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης των εξαγωγών 

του αγροδιατροφικού κλάδου στην αγορά της Γαλλίας. 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συμμετέχει στην ψηφιακή εκδήλωση «Virtual Greek Gastronomy 

Workshops - France» που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

και της Ελληνικής Πρεσβείας στη Γαλλία. Με τη συμμετοχή αυτή δίνεται η ευκαιρία στους Έλληνες 

συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν online B2B συναντήσεις με σημαντικούς αγοραστές, εισαγωγείς 

και χονδρέμπορους με έδρα τη Γαλλία. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους το συντομότερο και όχι αργότερα από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, 

συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που θα 

βρείτε στον σύνδεσμο: https://forms.gle/Jn21FomZPsD329s46  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 

Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Κωνσταντίνου Καραγιάννη (ΚΥΕ) Τηλ.: 

2231030190, e-mail: info@kye.com.gr  

 

Συνημμένα Αρχεία: 

 -Ενημερωτικό Έντυπο Ψηφιακής Εκδήλωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Jn21FomZPsD329s46
mailto:info@kye.com.gr
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/02/virtual_greek_gastronomy_pste_info_2021.pdf
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6. FRUIT LOGISTICA SPECIAL EDITION, 18-20 Μαΐου 2021 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

7. Kλαδικές Β2Β Συναντήσεις & Παρουσίαση ΙFAT - IFAT Eurasia, 18 και 19.05.2021 

 

 

Στο πλαίσιο της πρακτικής υποστήριξης προς τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, για να διατηρήσουν και να 

ενισχύσουν την παρουσία τους στη γερμανική αγορά, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο διοργανώνει διαδικτυακά, με τη συνεργασία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο και του Γραφείου Ο.Ε.Υ. του Ελληνικού 

Προξενείου του Μονάχου, 

 

Ημερίδα για την παρουσίαση δύο Διεθνών Εκθέσεων Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, 

Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας πόλης, IFAT & IFAT Eurasia, 

 

που διοργανώνονται από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, τον οποίο αντιπροσωπεύει στην 

Ελλάδα και την Κύπρο το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο αλλά και Β2Β Συναντήσεις με γερμανικές 

εταιρίες του ιδίου κλάδου. 

 

https://www.fruitlogistica.com/
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Oι διαδικτυακές συναντήσεις θα έχουν στόχο να φέρουν σε επαφή ελληνικές και γερμανικές εταιρίες, 

Οργανισμούς και Φορείς, που ασχολούνται με τεχνολογίες διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων, 

καύση απορριμμάτων, συναφείς περιβαλλοντικές τεχνολογίες, για να διερευνήσουν νέες συνεργασίες 

στον κρίσιμο αυτό τομέα. Η τεχνογνωσία, που διαθέτουν πολλές γερμανικές εταιρίες και Τεχνολογικοί 

Φορείς μπορεί να προσφέρει λύσεις στις αυξημένες απαιτήσεις του μέλλοντος σε ευρύτερα ζητήματα, 

που απασχολούν επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικές κοινωνίες, ενώ οι συμπράξεις και οι 

συνεργασίες μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη. 

 

Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της το 

αργότερο μέχρι τις 10.03.2021, αποστέλλοντας και ένα σύντομο προφίλ της εταιρίας στα Αγγλικά, 

στο e-mail: y.patsiavos@ahk.com.gr κ. Γιάννης Πατσιαβός, τηλ.: 210 6419026, κιν. 69445234747. 

 

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 

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:182] 

 

• 2021/C 39/03 Επικίνδυνες ουσίες — Κατάλογος των αποφάσεων αδειοδότησης που έλαβαν τα κράτη 

ΕΖΕΣ του ΕΟΧ σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 

(REACH) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 — Υποεπιτροπή I για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων — Υπόψη της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ 

 

• 2021/C 39/04 Φαρμακευτικά προϊόντα — Κατάλογος προϊόντων στα οποία χορηγήθηκε άδεια 

κυκλοφορίας από τα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ για το πρώτο εξάμηνο του 2020 — Υποεπιτροπή I για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων — Υπόψη της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ 

 

• 2021/C 58/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της 

αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση του 

Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

 

• 2021/C 58I/01 Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

σχετικά με τη θέσπιση απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση ομολόγων 

που συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για το NextGenerationEU 

 

mailto:y.patsiavos@ahk.com.gr
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/02/Β2Β_IFAT-Eurasia_2021.pdf
mailto:svaina@sbtse.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.039.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2021:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.039.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2021:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.058.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.058.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:058I:TOC
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• 2021/C 58I/04 Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των 

κλιματικών στόχων 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

 

• 2021/C 58Α/01 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AST/148/21 — Διορθωτές τυπογραφικών 

δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές (AST 3) για τις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνική (EL), ισπανική (ES), 

εσθονική (ET), ιρλανδική (GA), ιταλική (IT) και πορτογαλική (PT) 

 

• 2021/C 61Α/01 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) — Προκήρυξη κενής 

θέσης για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/-ντριας της Διεύθυνσης Α «Δαπάνες — Επιχειρήσεις και 

Έρευνες» (βαθμός AD 14) — Βέλγιο/Βρυξέλλες (Άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού 

υπηρεσιακής κατάστασης) — COM/2021/10399 

 

• 2021/C 63Α/01 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης για τη θέση διευθυντή/διευθύντριας της Γραμματείας της 

Ενεργειακής Κοινότητας — COM/2021/20055 

 

• 2021/C 65A/01 Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο) — 

Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή/διευθύντριας — (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — 

COM/2021/20056 

 

 

ΕΥΡΩΠΙΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2021/C 64/05 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του 

προγράμματος εργασίας 2021 του ΕΣΕ στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και 

καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027) 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:183] 

   

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/79 της Επιτροπής, L29 της 27ης Ιανουαρίου 2021, για τη μη 

έγκριση της δραστικής ουσίας topramezone, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.058.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2021:058I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.058.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:058A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.061.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:061A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.063.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:063A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.065.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:065A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.064.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2021:064:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.029.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2021:029:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   23 
 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/80 της Επιτροπής, L29 της 27ης Ιανουαρίου 2021, για τη μη 

έγκριση του διοξειδίου του άνθρακα ως βασικής ουσίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/81 της Επιτροπής, L29 της 27ης Ιανουαρίου 2021, για την 

έγκριση της βασικής ουσίας εκχύλισμα βολβών Allium cepa L., σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/82 της Επιτροπής, L29 της 27ης Ιανουαρίου 2021, για την 

έγκριση της διάθεσης του άλατος νατρίου της 6′-σιαλυλολακτόζης στην αγορά ως νέου τροφίμου 

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

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

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/94 της Επιτροπής, L31 της 27ης Ιανουαρίου 2021, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών 

τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/95 της Επιτροπής, L31 της 28ης Ιανουαρίου 2021, για την 

τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 σχετικά με προσωρινά έκτακτα 

μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των 

οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που 

συνδέονται με αυτήν 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/96 της Επιτροπής, L31 της 28ης Ιανουαρίου 2021, για την 

έγκριση της διάθεσης του άλατος νατρίου της 3′-σιαλυλολακτόζης στην αγορά ως νέου τροφίμου 

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

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

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/111 της Επιτροπής, L33I της 29ης Ιανουαρίου 2021, για την 

εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/120 της Επιτροπής, L37 της 2ας Φεβρουαρίου 2021, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά της μερικώς απελαιωμένης σκόνης ελαιοκράμβης από Brassica rapa 

L. και Brassica napus L. ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.029.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2021:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.029.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2021:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.029.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2021:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.031.01.0196.01.ELL&toc=OJ:L:2021:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.031.01.0198.01.ELL&toc=OJ:L:2021:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.031.01.0201.01.ELL&toc=OJ:L:2021:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2021.031.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:031I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.037.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:037:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/127 της Επιτροπής, L40 της 3ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με 

τον καθορισμό των απαιτήσεων για την εισαγωγή στο έδαφος της Ένωσης ξύλινων μέσων 

συσκευασίας τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής 

ορισμένων τρίτων χωρών και για τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους του υλικού αυτού, καθώς και για 

την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1137 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/130 της Επιτροπής, L40 της 3ης Φεβρουαρίου 2021, για την 

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

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) 2021/148 της Επιτροπής, L44 της 8ης Φεβρουαρίου 2021, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 257/2010 της Επιτροπής, σχετικά με την κατάρτιση 

προγράμματος για την επαναξιολόγηση εγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα 

πρόσθετα τροφίμων ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/155 της Επιτροπής, L46 της 9ης Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση των 

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

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών τετραχλωράνθρακας, 

chlorothalonil (χλωροθαλονίλη), chlorpropham (χλωρπροφάμη), dimethoate (διμεθοάτη), ethoprophos 

(αιθοπροφός), fenamidone (φαιναμιδόνη), methiocarb (μεθειοκάρβη), omethoate (ομεθοάτη), 

propiconazole (προπικοναζόλη) και pymetrozine (πυμετροζίνη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 

) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/166 της Επιτροπής, L48 της 10ης Φεβρουαρίου 2021, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1368 όσον αφορά την παράταση των εθνικών 

προγραμμάτων στον τομέα της μελισσοκομίας 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/169 της Επιτροπής, L49 της 11ης Φεβρουαρίου 2021, για την 

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

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 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/177 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L53 της 10ης 

Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη θέσπιση 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.040.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:040:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.040.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2021:040:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.044.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:044:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.046.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.048.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.049.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2021:049:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.053.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:053:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.053.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:053:TOC
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ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης που συνδέεται με την επιδημική έξαρση της COVID-

19 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/181 της Επιτροπής, L53 της 15ης Φεβρουαρίου 2021, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την 

επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση 

και τον έλεγχο των προϊόντων ( 1 ) 

 

• Κανονισμος (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου, L57 της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/254 της Επιτροπής, L58 της 18ης Φεβρουαρίου 2021, για την 

τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/761 και (ΕΕ) 2020/1988 και των κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 218/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1518/2007 όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής 

Ηνωμένου Βασιλείου και την εξαίρεση των εν λόγω προϊόντων από τις δασμολογικές ποσοστώσεις με 

συνεχιζόμενες περιόδους ποσόστωσης 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/256 της Επιτροπής, L58 της 18ης Φεβρουαρίου 2021, για την 

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

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 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/267 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L60 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης 

της νόσου COVID-19 σχετικά με την ανανέωση ή παράταση ορισμένων πιστοποιητικών, αδειών και 

εγκρίσεων, την αναβολή ορισμένων περιοδικών ελέγχων και περιοδικής κατάρτισης σε ορισμένους 

τομείς της νομοθεσίας για τις μεταφορές και την παράταση ορισμένων περιόδων που αναφέρονται 

στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698 ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/269 της Επιτροπής, L60 της 4ης Δεκεμβρίου 2020, για την 

τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/427 όσον αφορά την ημερομηνία 

εφαρμογής των τροποποιήσεων ορισμένων λεπτομερών κανόνων παραγωγής για τα βιολογικά 

προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/277 της Επιτροπής, L62 της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για 

την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.053.01.0099.01.ELL&toc=OJ:L:2021:053:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.057.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2021:057:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.057.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2021:057:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.058.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2021:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.058.01.0036.01.ELL&toc=OJ:L:2021:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.060.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:060:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.060.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:060:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.060.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2021:060:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.062.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:062:TOC
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και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους όσον αφορά την πενταχλωροφαινόλη, τα 

άλατα και τους εστέρες της ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/279 της Επιτροπής, L62 της 22ας Φεβρουαρίου 2021, για τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους και άλλα μέτρα για την εξασφάλιση της 

ιχνηλασιμότητας και της συμμόρφωσης στη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση βιολογικών 

προϊόντων ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/329 της Επιτροπής, L65 της 24ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με 

την ανανέωση της άδειας παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης και ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης για 

κοτόπουλα προς πάχυνση (κάτοχος της άδειας: AVEVE NV) και για την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1091/2009 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/330 της Επιτροπής, L65 της 24ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος 3-φυτάσης που παράγεται από Komagataella 

phaffii CECT 13094 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για χοίρους προς πάχυνση, μικρά χοιροειδή, 

γαλοπούλες προς πάχυνση και γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: 

Fertinagro Biotech S.L.) ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:184] 

  

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/86 του Συμβουλίου, L30 της 22ας Ιανουαρίου 2021, που επιτρέπει 

στη Δημοκρατία της Λιθουανίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της 

οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/88 της Επιτροπής, L30 της 26ης Ιανουαρίου 2021, για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/570 όσον αφορά τις ικανότητες rescEU στον 

τομέα των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών συμβάντων [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθμό C(2021) 313]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/98 της Επιτροπής, L31 της 28ης Ιανουαρίου 2021, για τη μη έγκριση 

της εσβιοθρίνης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 ( 1 

) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/103 της Επιτροπής, L34 της 29ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τη μη 

έγκριση του διοξειδίου του άνθρακα ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του 

τύπου προϊόντων 19 ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.062.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2021:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.065.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2021:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.065.01.0043.01.ELL&toc=OJ:L:2021:065:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.030.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2021:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.030.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2021:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.031.01.0214.01.ELL&toc=OJ:L:2021:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.034.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2021:034:TOC
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• Ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων L35 των παραρτημάτων 

14-Α και 14-Β και των προσαρτημάτων 2-Γ-1 και 2-Γ-2 της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/105 της Επιτροπής, L23 της 28ης Ιανουαρίου 2021, για την 

παράταση του μέτρου που έλαβε η δανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος, με το οποίο 

επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση του βιοκτόνου Biobor JF σύμφωνα με το άρθρο 55 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 375] 

 

• Απόφαση αριθ. 1/2021 της μεικτής επιτροπής βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Ιαπωνίας για οικονομική εταιρική σχέση, L35 της 25ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τις 

τροποποιήσεις των παραρτημάτων 14-Α και 14-Β για τις γεωγραφικές ενδείξεις [2021/109] 

 

• Απόφαση αριθ. 2/2021 της μεικτής επιτροπής που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία οικονομικής 

εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, L42 της 25ης Ιανουαρίου 2021, 

για την τροποποίηση των προσαρτημάτων 2-Γ-1 και 2-Γ-2 του παραρτήματος 2-Γ για τα μηχανοκίνητα 

οχήματα και τα ανταλλακτικά [2021/110] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/151 της Επιτροπής, L45 της 8ης Φεβρουαρίου 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) 922]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/175 της Επιτροπής, L52 της 12ης Φεβρουαρίου 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) 1052]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/182 της Επιτροπής, L53 της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τον 

καθορισμό της κατανομής ανά κράτος μέλος των πόρων REACT-EU για το έτος 2021 [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό C(2021) 843] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/184 της Επιτροπής, L55 της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για την 

τροποποίηση των αποφάσεων 2009/813/ΕΚ, 2009/814/ΕΚ και 2010/429/ΕΕ και των εκτελεστικών 

αποφάσεων 2012/82/ΕΕ, 2012/83/ΕΕ, 2012/347/ΕΕ, 2013/649/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/683, (ΕΕ) 2015/684, 

(ΕΕ) 2015/685, (ΕΕ) 2015/686, (ΕΕ) 2015/687, (ΕΕ) 2015/688, (ΕΕ) 2015/689, (ΕΕ) 2015/693, (ΕΕ) 

2015/695, (ΕΕ) 2015/696, (ΕΕ) 2015/700, (ΕΕ) 2015/701, (ΕΕ) 2015/2279, (ΕΕ) 2015/2281, (ΕΕ) 

2016/1216, (ΕΕ) 2016/1217, (ΕΕ) 2017/1207, (ΕΕ) 2018/1111, (ΕΕ) 2018/2045, (ΕΕ) 2018/2046, (ΕΕ) 

2019/1307, (ΕΕ) 2019/1308, (ΕΕ) 2019/1309, (ΕΕ) 2019/2083 και (ΕΕ) 2020/1360 όσον αφορά τον 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.035.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.035.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.035.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2021:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.035.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2021:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.035.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2021:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.035.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2021:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.035.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2021:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.045.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2021:045:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.052.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:052:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.053.01.0103.01.ELL&toc=OJ:L:2021:053:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.055.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:055:TOC
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κάτοχο της έγκρισης και τον αντιπρόσωπό του στην Ένωση για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που 

περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ορισμένους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 826]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/271 της Επιτροπής, L61 της 17ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με την 

παράταση της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 998] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/327 της Επιτροπής, L64 της 23ης Φεβρουαρίου 2021, για τη 

μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της μετοφλουθρίνης (metofluthrin) για χρήση σε 

βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/334 της Επιτροπής, L66 της 23ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με 

σχέδιο διατάγματος που κοινοποίησε η Ρουμανία όσον αφορά πληροφορίες για την επεξεργασία της 

επιφάνειας των οπωροκηπευτικών με φυτοφάρμακα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 1096]  ( 

1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/335 της Επιτροπής, L66 της 23ης Φεβρουαρίου 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) 1386]  ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση αριθ. 151/20/COL της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ, L66 της 11ης 

Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος ελέγχων για το 2021 στα κράτη ΕΖΕΣ του 

ΕΟΧ για την εξακρίβωση της εφαρμογής της νομοθεσίας του ΕΟΧ στον τομέα των τροφίμων και στον 

κτηνιατρικό τομέα [2021/336] 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:185] 

  

• Σύσταση (EE) 2021/89 του Συμβουλίου, L33 της 28ης Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση της 

σύστασης (ΕΕ) 2020/912 σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την 

ΕΕ και την πιθανή άρση του εν λόγω περιορισμού 

 

• Σύσταση (ΕΕ) 2021/119 του Συμβουλίου, L36I της 1ης Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση της 

σύστασης (ΕΕ) 2020/1475 σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον 

περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ( 1 ) 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.061.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:061:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.064.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2021:064:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.066.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:066:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.066.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:066:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.066.01.0066.01.ELL&toc=OJ:L:2021:066:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.066.01.0066.01.ELL&toc=OJ:L:2021:066:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.033.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2021.036.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:036I:TOC
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:186] 

  

• Διορθωτικό στον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L48 

της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την 

κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») ( 

EE L 84 της 31.3.2016 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:187] 

 

• COM/2021/57 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 σχετικά με τις μεταδοτικές 

νόσους των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») 

 

• COM/2021/49 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν 

τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες 

 

• COM/2021/64 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί 

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου εταιρικής σχέσης που συστάθηκε 

με τη συμφωνία 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, όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία θα παύσει η προσωρινή 

εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας 

 

• COM/2021/46 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με τις δραστηριότητες του δικτύου EURES, Ιούλιος 2018 - 

Ιούνιος 2020 υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589 

 

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/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.048.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.048.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0057&qid=1614174298743&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0049&qid=1614174298743&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0064&qid=1614174298743&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0046&qid=1614174298743&rid=26
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:188] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 85006-2021  

Κύπρος-Λευκωσία: Προϊόντα 

ατομικής περιποίησης 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 19/02/2021  24/03/2021 

2 75342-2021  

Κύπρος-Λευκωσία: Υποθαλάσσια 

καλώδια 

Είδος αγοραστή: Φορέας κοινής 

ωφελείας 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Διαδικασία με 

διαπραγμάτευση 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 12/02/2021  15/03/2021  

3 94498-2021  

Ελλάδα-Θήρα: Πετρελαϊκά 

προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και 

άλλες πηγές ενέργειας 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 24/02/2021  29/03/2021  

4 84868-2021  

Ελλάδα-Άγιος Νικόλαος: Διάφορα 

προϊόντα διατροφής 

Είδος αγοραστή: Λοιπά 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 19/02/2021  29/03/2021  

5 81785-2021  

Ελλάδα-Χανιά: Βιομηχανικά 

ρομπότ 

Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου 

δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 17/02/2021  02/04/2021  

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85006-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75342-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94498-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84868-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81785-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
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6 81745-2021  

Ελλάδα-Θέρμη: Λαμπτήρες 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 17/02/2021  26/03/2021  

7 81729-2021  

Ελλάδα-Αθήνα: Υλικά από 

καουτσούκ και πλαστικό 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 17/02/2021  19/03/2021  

8 81720-2021  

Ελλάδα-Εύοσμος: Ελαστικά 

ελαφράς και βαρέας χρήσεως 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 17/02/2021  15/03/2021  

9 81685-2021  

Ελλάδα-Αθήνα: Ύφασμα 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 17/02/2021  22/03/2021  

 

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.:189] 

 

1. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (BRFR20210121001) – Γαλλική εταιρεία με 40 χρόνια 

εμπειρίας στη διανομή ειδών συσκευασίας  για τον γεωργικό και βιομηχανικό τομέα, αναζητά 

κατασκευαστή ειδών συσκευασίας για την προμήθεια  σάκων από πολυπροπυλένιο  (polypropylene 

woven bags), ώστε να συνάψει μαζί του συμφωνία  προμήθειας. Η εταιρία  πρέπει να διαθέτει  μεγάλη 

ποικιλία κωδικών και μεγεθών για το εν λόγω προϊόν. 

 

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (BRNL20210205001) – Ολλανδική εταιρεία που ειδικεύεται στις 

τάσεις εσωτερικής διακόσμησης σπιτιού και σε προϊόντα εσωτερικού χώρου αναζητά κατασκευαστές  

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81745-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81729-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81720-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81685-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9f6fa6a-3bfd-4cd9-Public%20Link%208dd2-11e0da5adaa2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83605d57-4494-40e3-Public%20Link%20824c-27509d57216a
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πολυτελών μαξιλαριών. Η Ολλανδική ΜΜΕ ενδιαφέρεται για συνεργάτη που εδρεύει στην ΕΕ και 

διαθέτει  εμπειρία στην παραγωγή υφασμάτων οικιακής χρήσης. Θα συναφθεί συμφωνία κατασκευής. 

 

3. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (BRFR20210216004) – Γαλλική ΜΜΕ που εδρεύει στη βόρεια Γαλλία, 

ασχολείται με την πώληση ομπρελών, υφασμάτων σκίασης, συστημάτων σκίασης (πέργκολες) και 

σύντομα και με και άλλον εξοπλισμό εξωτερικού χώρου. Η εταιρεία αναζητά νέους συνεργάτες στην 

Ευρώπη, ώστε να συνεργαστεί με κατασκευαστή υφασμάτων σκίασης κατάλληλων για ομπρέλες 

σκίασης, πέργκολες και σκίαστρα, για τη μετεγκατάσταση της παραγωγής τους, βάσει συμφωνίας 

κατασκευής. 

 

4. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRUA20210103001) – Ουκρανική ΜμΕ που ειδικεύεται στην εισαγωγή προϊόντων 

ζαχαροπλαστικής επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και αναζητά Ευρωπαίους 

παρασκευαστές που ενδιαφέρονται για την ουκρανική αγορά. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να συνάψει 

συμφωνίες διανομής με τους αντίστοιχους παρασκευαστές. 

 

5. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRFR20201124001) – Αντιπρόσωπος πωλήσεων με έδρα τη Γαλλία που ειδικεύεται σε 

προώθηση τροφίμων και ποτών από το 2013, επιθυμεί να εμπλουτίσει τη γκάμα των προϊόντων του  

προσθέτοντας νέες σειρές. Οι παρασκευαστές  τροφίμων ή οι παραγωγοί πρώτων υλών για 

τρόφιμα από το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία που επιθυμούν να επεκτείνουν τις 

πωλήσεις τους στη Γαλλία, έχουν  την δυνατότητα να συνάψουν με τον συγκεκριμένο αντιπρόσωπο 

συμφωνίες εμπορικής αντιπροσωπείας. 

 

6. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΙΡΠΟΙΗΣΗΣ (BRMT20210212001) – Εταιρία από τη Μάλτα η οποία ασχολείται με 

την παρασκευή  φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ομορφιάς, όπως χειροποίητο σαπούνι για 

όλους τους τύπους  δέρματος, διάφορες λοσιόν, προϊόντα περιποίησης μαλλιών, προϊόντα περιποίησης 

για άντρες  και προϊόντα περιποίησης για μωρά, αναζητά προμηθευτές πρώτων υλών ώστε να 

συνάψει μαζί τους συμφωνίες προμήθειας. Τα περισσότερα από τα προϊόντα τους είναι vegan, με 

εξαίρεση προϊόντα που χρησιμοποιούν τοπικό μέλι, κερί μέλισσας και κατσικίσιο γάλα.  

 

7. ΜΑΡΜΑΡΑ (BRRO20201230001) – Ρουμανική εταιρεία επιθυμεί να προμηθευτεί για τη γραμμή 

παραγωγής της  μαρμαρόσκονη, διακοσμητικά μάρμαρα / χαλίκια και μαρμάρινες πλάκες και ως 

εκ τούτου, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες 

προμήθειας. 

 

8. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRAT20210211001) – Αυστριακή εταιρεία εξάγει προϊόντα από την ευρωπαϊκή αγορά 

στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, με έμφαση στις χώρες του Αραβικού Κόλπου. Η  εταιρεία 

αναζητά παρασκευαστές, χονδρεμπόρους και διανομείς προϊόντων τροφίμων FMCG ( Fast-Moving 

Consumer Goods) (εκτός από φρέσκα προϊόντα) σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να συνάψει 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2973421d-441d-4884-8bfb-5e33306a5484
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ced98ce-95a5-43d0-Public%20Link%20b233-683007d8c29a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b521b094-0a1a-4b1b-Public%20Link%208220-6de4fa0b0ed4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6402d039-44c9-41a3-Public%20Link%20b576-72adb6ffcfa4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6aeee366-48d8-42f1-Public%20Link%20b0be-7dcee713778a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f763397a-c02c-44ac-Public%20Link%209836-a8b9c4d80b7e
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υπηρεσίες διανομής ή συμφωνίες προμήθειας. Στόχος των συμφωνιών είναι η επέκταση και η 

ολοκλήρωση της γκάμας προϊόντων που προτίθεται να εξαγάγει η αυστριακή εταιρεία. 

 

9. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (BRFR20210129001) – Γαλλική εταιρεία αποτελεί έναν πλήρως αδειοδοτημένο 

μεταφορέα για θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές προϊόντων και παρέχει υπηρεσίες από και προς όλα 

τα μεγάλα λιμάνια και αεροδρόμια παγκοσμίως. Η εταιρεία δύναται να προσφέρει εβδομαδιαία 

θαλάσσια μεταφορά φορτίων  κατόπιν αιτήματος, πλήρως εξουσιοδοτημένη αποστολή φορτίου AEO 

(Authorized Economic Operator), και διαθέτει διαπίστευση για συνεργασίας με το μεγάλο δίκτυο 

διανομής των μελών της IATA (International Air Transport Association). Η εταιρεία αναζητά νέους 

συνεργάτες με όρους υπεργολαβίας. 

 

10. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRPL20210118001) – Πολωνική εταιρεία, με εδραιωμένη θέση στην αγορά, 

αναζητά νέα προϊόντα και τεχνολογίες από τον κλάδο των βιομηχανικών χημικών και αναμένει να 

καθιερώσει μακροχρόνια συνεργασία με παρασκευαστές υποχλωριώδους νατρίου, 

διμεθυλοδιθειοκαρβαμικού νατρίου, διμεθυλοδιθειοκαρβαμικού καλίου, χημικών ουσιών ελέγχου, 

βιοκτόνων,  με βάση τη σύναψη υπηρεσιών διανομής ή εμπορικής αντιπροσωπείας. 

 

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://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59ccf842-14a7-4408-Public%20Link%20b838-dc159f3346e2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6c68e11e-bc6d-4b4d-Public%20Link%20be7b-f2cb0e91afd8
mailto:sbtse@otenet.gr

