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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:263]

•

Επίσημη Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών για το Brexit

•

Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ
Α. Διαδικασίες Τελωνειακής Διασάφησης Εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία
- Εισαγωγή με Αναβολή Διασάφησης
- Απλοποιημένη Διαδικασία Διασάφησης
- Διαμετακόμιση

•

Μετάθεση

ημερομηνιών

υποχρέωσης

προσκόμισης

φυτοϋγειονομικών

και

υγειονομικών

πιστοποιητικών για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης.
Παράταση τελωνειακών διευκολύνσεων
- Αλλαγές για τον Εισαγωγέα στη Μεγάλη Βρετανία
- Αλλαγές για τη μεταφορική εταιρεία
- Αλλαγές για τον εξαγωγέα

•

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Ην. Βασιλείου και ΕΕ από 1.1.2021
- Μετακίνηση εμπορευμάτων από την Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία
- Μετακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:264]
•

Ενημερωτικό Δελτίο "News2Know" Enterprise Greece, Φεβρουάριος 2021
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:265]
•

Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις, Φεβρουάριος 2021

ΑΛΒΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:266]
•

Ενημερωτικό Δελτίο, Φεβρουάριος 2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:267]
•

Γερμανική Συνομοσπονδία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Μέτρα στήριξης κατά του κορωνοϊού

•

Η Αγορά Μελιού στη Γερμανία

•

Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή – Εξελίξεις Γερμανικού Εξωτερικού Εμπορίου

•

Ινστιτούτο Γερμανικής Οικονομίας - Συνέπειες ενός τρίτου Lockdown στην γερμανική οικονομία Περαιτέρω μείωση του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:268]
•

Ενημερωτικό Δελτίο, Φεβρουάριος 2021

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:269]
•

Οι τάσεις στην αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων στην Ιταλία
- Οι τάσεις της κατανάλωσης στον αγροαδιατροφικό τομέα στην Ιταλία
- Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ιταλού καταναλωτή ως προς τα κατεψυγμένα τρόφιμα
- Αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας σε καταναλωτές ηλικίας 24 - 40 ετών
- Πωλήσεις κατεψυγμένων τροφίμων στην Ιταλία την περίοδο 2016 – 2018
- Συμπέρασμα

•

Οι Επιτραπέζιες Ελιές στην Ιταλική Αγορά
Α. Εισαγωγή
Β. Παραγωγή και Καλλιέργεια Επιτραπέζιων Ελιών στην Ιταλία
Γ. Κατανάλωση – Διατροφικές Συνήθειες
Δ. Δίκτυα Διανομής – Συσκευασίες – Τιμές Λιανικής
Ε. Εξωτερικό Εμπόριο
- Εισαγωγές/Εξαγωγές Δ.Κ. 07099210
- Εισαγωγές/Εξαγωγές Δ.Κ. 07112010
- Εισαγωγές/Εξαγωγές Δ.Κ. 07108010
- Εισαγωγές/Εξαγωγές Δ.Κ. 200570
- Εισαγωγές/Εξαγωγές Δ.Κ. 20019065
Ζ. Συμπεράσματα – Στρατηγική Εισόδου και Marketing στην Αγορά της Ιταλίας
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Η. Πηγές

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:270]
•

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων, Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2021

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:271]
•

Επέκταση δραστηριοτήτων της μεγάλης πορτογαλικής ενεργειακής εταιρείας «EDP Ανανεώσιμες»
μέσω κοινοπραξίας «OCEAN Winds» και στρατηγική συνεργασία με την «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» για
ανάπτυξη υπεράκτιων πλωτών αιολικών πάρκων σε Ελλάδα.

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:272]
•

Ο Αγροτικός Τομέας στη Ρωσική Ομοσπονδία – Πολιτικές και Πιθανές Συνέπειες Κλιματικής
Αλλαγής (Μάρτιος 2021)

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.:273]
1.

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων 2021 - Υποβολή υποψηφιοτήτων ως 30.04.2021

2.

Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό που να εξασφαλίζει ότι οι ταξιδιώτες και οι ταξιδιώτισσες της ΕΕ
εξακολουθούν να επωφελούνται από τη δωρεάν περιαγωγή

3.

Κορονοϊός: τα πρώτα ρομπότ απολύμανσης της ΕΕ φθάνουν στα νοσοκομεία

4.

Νέες ενεργειακές ετικέτες της ΕΕ σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2021

5.

Το 2020, οι επενδυτικές δαπάνες σε έργα της Πολιτικής Συνοχής έφτασαν τα 251 δισ. ευρώ Η Ελλάδα
ανάμεσα στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις

6.

Η Επιτροπή στηρίζει μεταρρυθμιστικά έργα στα κράτη μέλη για περισσότερες θέσεις εργασίας και
βιώσιμη ανάπτυξη
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7.

Δικαιώματα των καταναλωτών: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την οδηγία για τα
οργανωμένα ταξίδια

8.

Προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών: Το σύστημα Safety Gate συμβάλλει αποτελεσματικά στην
απόσυρση από την αγορά επικίνδυνων προϊόντων που συνδέονται με την COVID-19

9.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα σε παγκόσμιο επίπεδο: η
Επιτροπή ενεργεί για να εξασφαλιστούν περισσότεροι υποστηρικτές

10. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: οι αρχές μεταφράζονται σε δράσεις
11. Η πλατφόρμα Fit for Future επιλέγει πρωτοβουλίες της ΕΕ προς απλούστευση και εκσυγχρονισμό
12. Η Επιτροπή εκδίδει νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών στην Ενιαία
Αγορά
13. Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης: η Επιτροπή χαράσσει την πορεία για τη δημιουργία μιας ψηφιακά
ενισχυμένης Ευρώπης έως το 2030
14. Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ελληνικών
νεοφυών επιχειρήσεων
15. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει επιπλέον 9 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE μέσω της δεύτερης
έκδοσης ομολόγων του 2021
16. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων για τις
τράπεζες
17. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή κινεί έρευνα για τη συμπεριφορά της ΔΕΗ στην ελληνική
χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
18. Η Επιτροπή εκταμιεύει επιπλέον 9 δισ. ευρώ σε επτά κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE
19. Κορονοϊός: Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό
20. Η πανδημία επηρέασε τις συνήθειες των καταναλωτών, οι οποίοι κάνουν οικολογικότερες επιλογές,
σύμφωνα με νέα έρευνα
21. SURE: Η Επιτροπή προτείνει επιπλέον 3,7 δισ. ευρώ σε έξι κράτη μέλη για την προστασία των θέσεων
εργασίας και των εισοδημάτων. 2,5 δισ. ευρώ πρόσθετη στήριξη για την Ελλάδα
22. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ισχύος του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)
23. Η Επιτροπή εγκαινιάζει πλατφόρμα δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης για επιστημονικά έγγραφα
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24. Έκθεση επιβεβαιώνει την επιτυχία του μέσου SURE όσον αφορά την προστασία των θέσεων εργασίας
και των εισοδημάτων
25. Ψηφιακή Ημέρα 2021: χώρες της ΕΕ δεσμεύονται να αναλάβουν βασικές ψηφιακές πρωτοβουλίες για
την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης
26. Η Ε.Ε. και οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις τους για την προσαρμογή των
γεωργικών ποσοστώσεων της Ε.Ε. του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), μετά την
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. Πρόκειται για το επιστέγασμα διετών
διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ για την κατανομή των εν λόγω ποσοστώσεων της Ε.Ε.,
καθώς ένα μέρος του όγκου παραμένει στην Ε.Ε. των 27 και ένα μέρος πηγαίνει στο Ηνωμένο
Βασίλειο, με βάση τις πρόσφατες εμπορικές ροές. Η συμφωνία καλύπτει δεκάδες ποσοστώσεις και
δισεκατομμύρια ευρώ εμπορίου, μεταξύ άλλων για το βόειο κρέας, τα πουλερικά, το ρύζι, τα
γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οπωροκηπευτικά και τους οίνους.
27. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «The impact of COVID-19 on the internal market» σχετικά με τον
αντίκτυπο του COVID-19 στην εσωτερική αγορά
28. Αναφορά του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union
Intellectual Property Office – EUIPO) και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
(European Patent Office - EPO) με τίτλο: «Intellectual property rights and firm performance in the
European Union» σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την απόδοση των
επιχειρήσεων στην Ε.Ε.
29. Το Συμβούλιο εγκρίνει το πρόγραμμα InvestEU
30. Κυκλική οικονομία: αυστηρότεροι κανόνες κατανάλωσης και ανακύκλωσης στην ΕΕ. Το Κοινοβούλιο
ενέκρινε συστάσεις πολιτικής για την επίτευξη μιας ουδέτερης ως προς τον άνθρακα, βιώσιμης, χωρίς
τοξικές ουσίες και πλήρως κυκλικής οικονομίας έως το 2050 το αργότερο.
31. Κορονοϊός: Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

32. Ευρ. Επιτροπή διενεργεί διαβούλευση για την ανάπτυξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τον
επισιτιστικό εφοδιασμό και την επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ σε περιπτώσεις κρίσης και έχει
αναρτήσει στον παρακάτω σύνδεσμο ερωτηματολόγιο (και στην ελληνική γλώσσα) προς συμπλήρωση
για κάθε ενδιαφερόμενο του τομέα των τροφίμων. Σύνδεσμος: https://europa.eu/!Mt64MV
Ως προθεσμία υποβολής απαντήσεων έχει ορισθεί η 3η Μαΐου 2021.
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Για
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οι

ενδιαφερόμενες

επιχειρήσεις

μπορούν

να

απευθύνονται

στο

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:274]

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. «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας»
Χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της ημεδαπής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη
χρηματοδότηση 500 θέσεων υποτροφιών αριστείας διάρκειας 16 μηνών, προκειμένου οι υποψήφιοι να
ολοκληρώσουν έγκαιρα το διδακτορικό τους.
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,
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Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης,
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 22/3/2021 - 31/5/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5181

3. «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την αντιμετώπιση της
πανδημίας COVID-19»
Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece" με
τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 16/3/2021 - 30/9/2021, ώρα 15:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5112

4. «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)»
Παρεμβάσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη «Πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική διαδρομή
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΟΧΕ) με φορέα Στρατηγικής την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 8/3/2021 - 30/9/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5167

5. «Ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος της «Πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, τουριστικής διαδρομής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
Ανάπτυξη στρατηγικού επικοινωνιακού σχεδίου και δράσεις επικοινωνίας και προβολής για την ενίσχυση της
ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 5/3/2021 - 10/5/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5166
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6. «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα
μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β’ κύκλος)»
Ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία της νόσου COVID-19, με τη μορφή κάλυψης
των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 1/3/2021 - 7/5/2021, ώρα 15:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5163

7. «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

8. «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

9. «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
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10. «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

11. «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

12. «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

13. «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 ΑλιάρτουΘεσπιέων.
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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

14. «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

15. «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

16. «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
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17. «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

18. «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

19. «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

20. «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
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21. «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 ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:275]

1.

Med2Meet – Εκδήλωση διαδικτυακών επιχειρηματικών συναντήσεων επιχειρήσεων του
Ιατρικού -Υγειονομικού κλάδου

Η εκδήλωση συγκεντρώνει εταιρείες, ιδρύματα Ε & Α, επενδυτές και άλλους φορείς του ιατρικού
τομέα από όλο τον κόσμο.
Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία, που οργανώνεται στο πλαίσιο του Πολωνικού Προγράμματος
Προώθησης Ιατρικών Συσκευών και του Enterprise Europe Network, για τη δημιουργία νέων
επιχειρηματικών επαφών, την εύρεση εργολάβων, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συλλογή
εμπειριών σχετικά με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς στον κλάδο της Medtech.
Τομείς δραστηριότητας :
•

Ιατρικές συσκευές και εξοπλισμός,

•

Μέσα ατομικής προστασίας,

•

Ορθοπεδικός εξοπλισμό,

•

Οδοντιατρικός εξοπλισμός,

•

Ιατρικά έπιπλα,

•

Διαγνωστικές συσκευές, τεστ, κα

•

και πολλά άλλα!

Για την αναζήτηση συνεργατών, μπορείτε να εγγραφείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://med2meet2021.b2match.io/
Καταληκτική ημερομηνία : 20 Απριλίου 2021
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2.

Smart Manufacturing Matchmaking 2021 VIRTUAL - Διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης στον
τομέα της Έξυπνης Βιομηχανίας Smart Manufacturing and Industry 4.0

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της έξυπνης
βιομηχανίας και της βιομηχανίας 4.0 θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα
συμμετέχουν στη διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων: BE @SMM2021
- Brokerage Event, στο πλαίσιο του of Brokerage Event @Smart Manufacturing Matchmaking 2021
Θα πραγματοποιηθούν 2 εκδηλώσεις:
•

13 & 14 Μαΐου 2021

•

17, 18 & 19 Νοεμβρίου 2021

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από τον οργανισμό Spin Ricerca Innovazione e Trasferimento
Tecnologico S.r.l. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το δίκτυο Enterprise Europe Network, μέλος του
οποίου είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος.
Οι συμμετέχοντες στο Smart Manufacturing Matchmaking 2020 Virtual Edition θα:
- έχουν τη μοναδική ευκαιρία για συναντήσεις με επιστήμονες, ερευνητές και διευθυντές επιχειρήσεων
που εργάζονται στον τομέα της Έξυπνης Βιομηχανίας και Βιομηχανίας 4.0
- ενημερωθούν για τις τελευταίες σύγχρονες τεχνολογίες, τις νέες εφαρμογές από τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις καθώς και τις τεχνικές προκλήσεις των μεγάλων εταιρειών
- έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και
προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές τεχνολογικές συνεργασίες στο διεθνή χώρο
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Επιπλέον, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν
αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Πεδία ενδιαφέροντος:
•

Advanced manufacturing solution: automatic material handling systems, cobots

•

Additive manufacturing

•

Agriculture 4.0

•

AI and machine learning for industrial applications

•

Applications for social media data management

•

Applications of Virtual / augmented / mixed reality in industry

•

Autonomous production

•

Autonomous robot

•

Big Data Analysis

•

Cyber-Physical Systems

•

Cybersecurity

•

Cloud technologies

•

Digital Twin

•

Environmental sustainability

•

Human machine interfaces

•

Horizontal and vertical integration

•

Industrial Internet of Things

•

Open data and public innovation

•

Predictive maintenance

•

Simulation between interconnected machines

•

System integration

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν.
Διαδικασία συμμετοχής
Για εγγραφή παρακαλούμε ακολουθείστε το σύνδεσμο https://smm2021.b2match.io/.
Η επιλογή των συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της παραπάνω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού /
ερευνητικού προφίλ, το οποίο θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι
συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και
γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων.
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3.

ITmatch - εικονική ημέρα συνεργασίας IT / ICT 2021 – 25 Μαΐου 2021 # ITmatch2021

Η Διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης στον τομέα IT/ICT 2021, θα συγκεντρώσει εταιρείες, ιδρύματα Ε
& Α, επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια μοναδική
ευκαιρία, που οργανώνεται στο πλαίσιο του Πολωνικού Προγράμματος Προώθησης Πληροφορικής /
ΤΠΕ και του Enterprise Europe Network, μέλος του οποίου είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών επαφών, την εύρεση
εργολάβων, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συλλογή εμπειριών σχετικά με τις τελευταίες τάσεις
της αγοράς στον τομέα της πληροφορικής.
Τομείς Ενδιαφέροντος
•

ICT Future (AI, Blockchain, Drones, IoT, Cyber Security, AR&VR) Hosted by

•

Software (Big Data, Machine Learning, Data Analysis, Mobile Apps)

•

Hardware (Embedded Systems, Human Interfaces, Sensors, 3D Printing)

•

Value Chain (Business Development, R&D, Testing&Analysis)

•

IT/ICT Services (Fintech, E-Health, E-Commerce, Outsourcing)
Σημαντικές ημερομηνίες
• 29.03-16.05.2021 - εγγραφή στην εκδήλωση,
• 30.04-23.05.2021 – καθορισμός συναντήσεων
• 25.05.2021 - ITmatch matchmaking event
Για εγγραφή και πληροφορίες:
https://itmatch-virtual-it-ict-cooperation.b2match.io/
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4.

14η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Φρούτων και Λαχανικών
ASIA FRUIT LOGISTICA, Χονγκ Κονγκ, 28 – 30 Σεπτεμβρίου 2021
ASIAFRUIT CONGRESS, Χονγκ Κονγκ, 27 Σεπτεμβρίου 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 της έκθεσης στην Ελλάδα και την Κύπρο, στην έκθεση
ASIA FRUIT LOGISTICA 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Asia WorldExpo Center του Χονγκ Κονγκ. Η ASIA FRUIT LOGISTICA 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 28
Μαΐου 2021, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη δήλωση συμμετοχή της στο e-mail:
y.patsiavos@ahk.com.gr κ. Γιάννης Πατσιαβός, τηλ.: 210 6419026, κιν. 6945 234747
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης και για τη Δήλωση Συυμετοχής πατήστε ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:276]
•

2021/C 74/04 Επικαιροποίηση του καταλόγου των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τον
έλεγχο των συνόρων όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς
διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

•

2021/C 74A/01 Ανακοίνωση πρόσληψης PE/255/S — Επαγγελματίας απλής γλώσσας, αγγλικής
γλώσσας (AD 7) (γυναίκες ή άνδρες)

•

2021/C 80/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την υποβολή κοινοποιήσεων βάσει των άρθρων
13 και 17 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σκόπιμη
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας
90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και βάσει των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
178/2002, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1381

•

2021/C 81/13 Ενημέρωση του καταλόγου των συνοριακών σημείων διέλευσης στα οποία αναφέρεται
το άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕE) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα
(κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

•

2021/C 86/01 Θέση (ΕΕ) αριθ. 2/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης
κανονισμού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του
προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων και με την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/2013, Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 1η Μαρτίου 2021

•

2021/C 86/02 Σκεπτικό του Συμβουλίου: Θέση (ΕΕ) αριθ. 2/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση
ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη
θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων και με την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/2013

•

2021/C 91Ι/01 Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης — Επικοινωνία με τους πολίτες για τη
δημοκρατία— Οικοδόμηση μιας ανθεκτικότερης Ευρώπης

•

2021/C 91Ι/02 Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Βραβείο του Ευρωπαίου
Πολίτη — ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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•

2021/C 93Ι/01 Διορθωτικό στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης — Επικοινωνία με
τους πολίτες για τη δημοκρατία — Οικοδόμηση μιας ανθεκτικότερης Ευρώπης ( EE C 91 I της
18.3.2021 )

•

2021/C 96/09 Συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων σχετικά με την πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 2011/16/ΕΕ
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας — Το πλήρες κείμενο της παρούσας
γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στην ιστοσελίδα του
ΕΕΠΔ www.edps.europa.eu

•

2021/C 100/02 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΕ) 2019/515 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους
μέλους ( 1 )

•

2021/C 101/01 Γνώμη 1/2021 (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ) σχετικά με την
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του
αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit [COM(2020) 854 final]

•

2021/C 104/06 Ανακοίνωση προς τις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε εισαγωγές ή
εξαγωγές ελεγχόμενων ουσιών οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος προς ή από την
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022, καθώς και τις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε παραγωγή ή
εισαγωγές των εν λόγω ουσιών για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις το 2022

•

2021/C 105/01 Σύνοψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων
από την 1η Φεβρουαρίου 2021 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021[Δημοσίευση δυνάμει του άρθρου 13 ή
του άρθρου 38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου]

•

2021/C 105/02 Σύνοψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άδεια κυκλοφορίας φαρμάκων
από την 1η Φεβρουαρίου 2021 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021(Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 34 της
οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή του άρθρου 38 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ)

•

2021/C 106/02 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ευρωπαϊκό
θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα»

•

2021/C 106/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Αγροοικολογία»
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•

2021/C 106/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ένας νέος
Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ) για την έρευνα και την καινοτομία»

•

2021/C 106/09 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «8ο πρόγραμμα
δράσης για το περιβάλλον»

•

2021/C 113/03 Ειδική έκθεση 04/2021 — Τελωνειακοί έλεγχοι: η ανεπαρκής εναρμόνιση βλάπτει τα
οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ

•

2021/C 89/05 Ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με τις προδιαγραφές για τα πλαστικά προϊόντα μίας
χρήσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
•

2021/C 82Α/01 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AD/390/21 — Διοικητικοί υπάλληλοι (AD
6) στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα

•

2021/C 90Α/01 Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης — Προκήρυξη
κενής θέσης κύριου/-ας συμβούλου για θέματα διεθνών σχέσεων (Βαθμός AD 14) (Άρθρο 29
παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) — COM/2021/10401

•

2021/C 91Α/01 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AST/149/21 — Πυρηνικοί επιθεωρητές
(AST 3)

•

2021/C 93A/01 Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων — Προκήρυξη κενής θέσης
διευθυντή/διευθύντριας (Βαθμός AD 14) (άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης) COM/2021/10402

ΕΥΡΩΠΙΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
•

2021/C 103/11 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2021 — EAC/A01/2021 — Πρόγραμμα Erasmus+
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:277]
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/363 της Επιτροπής, L70 της 26ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με
τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος εστεράσης της φουμονισίνης που παράγεται από
Komagataella phaffii DSM 32159 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/364 της Επιτροπής, L70 της 26ης Φεβρουαρίου 2021, για την
έγκριση του ενεργού χλωρίου που παράγεται από χλωριούχο νάτριο με ηλεκτρόλυση ως δραστικής
ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 1 ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/365 της Επιτροπής, L70 της 26ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με
την έγκριση του ενεργού χλωρίου που εκλύεται από υποχλωριώδες οξύ ως δραστικής ουσίας για χρήση
σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 1 ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/399 της Επιτροπής, L79 της 19ης Ιανουαρίου 2021, για
την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ποσά της στήριξης της Ένωσης για την αγροτική
ανάπτυξη το 2021

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/401 της Επιτροπής, L79 της 5ης Μαρτίου 2021, για τον
καθορισμό των εισαγωγικών δασμών που εφαρμόζονται σε ορισμένα είδη αποφλοιωμένου ρυζιού από
τις 8 Μαρτίου 2021

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/418 της Επιτροπής, L83 της 9ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το χλωριούχο
ριβοζυλονικοτιναμίδιο και το κιτρικό μηλικό μαγνήσιο που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή
συμπληρωμάτων διατροφής και όσον αφορά τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τον
χαλκό ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/420 της Επιτροπής, L83 της 9ης Μαρτίου 2021, για το διόρθωση
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1097 της Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη
χρήση του πλούσιου σε λουτεΐνη εκχυλίσματος και του εκχυλίσματος λουτεΐνης/ζεαξανθίνης από
Tagetes erecta ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για πουλερικά (εκτός από γαλοπούλες) προς πάχυνση
και ωοπαραγωγή και για μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση και ωοπαραγωγή ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/421 της Επιτροπής, L83 της 9ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη
χορήγηση άδειας για το βάμμα από Artemisia vulgaris L. (βάμμα αρτεμισίας) ως πρόσθετης ύλης
ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/422 της Επιτροπής, L83 της 9ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη
χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος Enterococcus faecium DSM 7134 ως πρόσθετης
ύλης ζωοτροφών για όρνιθες ωοπαραγωγής (κάτοχος της άδειας: Lactosan GmbH & Co KG) ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/426 της Επιτροπής, L84 της 10ης Μαρτίου 2021, για τη
διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1263/2011 όσον αφορά την έγκριση του
Lactococcus lactis (NCIMB 30160) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/428 της Επιτροπής, L84 της 10ης Μαρτίου 2021, για την έγκριση
τυποποιημένων μορφότυπων δεδομένων για την υποβολή αιτήσεων έγκρισης ή τροποποίησης των
όρων έγκρισης δραστικών ουσιών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/435 της Επιτροπής, L85 της 3ης Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής όσον αφορά τις
αλλαγές στα υποδείγματα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας με σκοπό την παροχή βοήθειας στο πλαίσιο του θεματικού στόχου «Στήριξη της
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της
πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της
οικονομίας»

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/436 της Επιτροπής, L85 της 3ης Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/207 όσον αφορά αλλαγές στο υπόδειγμα των εκθέσεων
υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/439 της Επιτροπής, L85 της 3ης Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 όσον αφορά την προσθήκη νέου
θεματικού στόχου στην ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/459 της Επιτροπής, L91 της 16ης Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της
δραστικής ουσίας fenpyrazamine ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/461 της Επιτροπής, L91 της 16ης Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά την ημερομηνία παραλαβής των
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αιτήσεων αναγνώρισης των αρχών και των φορέων ελέγχου για τους σκοπούς της ισοδυναμίας στο
πλαίσιο του καθεστώτος εισαγωγής βιολογικών προϊόντων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
του Συμβουλίου ( 1 )
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/505 της Επιτροπής, L102 της 23ης Μαρτίου 2021, σχετικά με την
άρνηση χορήγησης άδειας του φωσφορικού οξέος 60 % σε μεταφορέα πυριτίου ως πρόσθετης ύλης
ζωοτροφών που ανήκει στη λειτουργική ομάδα «συντηρητικά» ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/506 της Επιτροπής, L102 της 23ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη
χορήγηση άδειας για τη χρήση της μεθανοθειόλης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά
είδη ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/507 της Επιτροπής, L102 της 23ης Μαρτίου 2021, σχετικά με την
ανανέωση της άδειας της υδροχλωρικής πυριδοξίνης (βιταμίνης B6) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών
για όλα τα ζωικά είδη και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2011 ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/508 της Επιτροπής, L102 της 23ης Μαρτίου 2021, για την
ανανέωση της έγκρισης του παρασκευάσματος Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ως πρόσθετης
ύλης ζωοτροφών για απογαλακτισμένα χοιρίδια και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
170/2011 (κάτοχος της άδειας: Prosol SpA) ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/525 της Επιτροπής, L106 της 19ης Οκτωβρίου 2020, για
την τροποποίηση των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/522 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L107 της 24ης
Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση Προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας
[Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] για την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L107 της 24ης
Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU και την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΕ) 2015/1017

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/403 της Επιτροπής, L113 της 24 Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των
ζώων και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο
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στην Ένωση και για τις μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών, φορτίων ορισμένων κατηγοριών
χερσαίων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού τέτοιων ζώων και την επίσημη πιστοποίηση με
τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/470/ΕΕ ( 1 )
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής, L114 της 24ης Μαρτίου 2021, για την
κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η
είσοδος ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/405 της Επιτροπής, L114 της 24ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη
θέσπιση καταλόγων τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση
ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:278]
•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/385 της Επιτροπής, L76 της 2ας Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση
του παραρτήματος II της απόφασης 93/52/ΕΟΚ όσον αφορά το καθεστώς επίσημης απαλλαγής από τη
βρουκέλλωση (B. melitensis), των παραρτημάτων I και II της απόφασης 2003/467/ΕΚ όσον αφορά το
καθεστώς επίσημης απαλλαγής από τη φυματίωση και τη βρουκέλλωση, καθώς και των παραρτημάτων
I και ΙΙ της απόφασης 2008/185/ΕΚ όσον αφορά το καθεστώς απαλλαγής από τη νόσο Aujeszky
(ψευδολύσσα) και την έγκριση προγραμμάτων εκρίζωσης της νόσου σε ορισμένες περιφέρειες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 1064] ( 1 )

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/396 της Επιτροπής, L78 της 3ης Μαρτίου 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) 1547] ( 1 )

•

Εκτελεστική απόφαση (EE) 2021/462 της Επιτροπής, L92 της 15ης Μαρτίου 2021, για τον καθορισμό
της οριστικής κατανομής της ενωσιακής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την προώθηση της
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία για την περίοδο από 1ης
Αυγούστου 2021 έως 31 Ιουλίου 2022 και για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ)
2020/467 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 1571]
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:279]
•

Σύσταση (EE) 2021/402 της Επιτροπής, L80 της 4ης Μαρτίου 2021, σχετικά με την αποτελεσματική
ενεργό στήριξη της απασχόλησης μετά την κρίση της νόσου COVID-19 (EASE)

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:280]

•

COM/2021/118 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή
δεκαετία

•

COM/2021/139 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου περί εφαρμογής
της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (οδηγία
για τη φυλετική ισότητα) και της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (οδηγία για την ισότητα στην
απασχόληση)

•

COM/2021/146 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027

•

COM/2021/130 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή
διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η
ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό)

•

COM/2021/140 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, επαλήθευση και αποδοχή διαλειτουργικών
πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν
νόμιμα στα εδάφη των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο
πιστοποιητικό)
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•

COM/2021/133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων
Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του

•

COM/2021/108 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τους επίσημους
ελέγχους στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες,
προκειμένου να

εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με

την

απαγόρευση ορισμένων

χρήσεων

αντιμικροβιακών ουσιών
•

COM/2021/103 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών
εναλλακτικών καυσίμων

•

COM/2021/93

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ

ΤΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ

ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών
και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας, μέσω της μισθολογικής διαφάνειας και
μηχανισμών επιβολής
•

COM/2021/105 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένας χρόνος από την
έξαρση της πανδημίας COVID-19: απόκριση σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής

•

COM/2021/99 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου για την έκδοση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση του
προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων

•

COM/2021/92 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη χρήση ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, από κατόχους θεώρησης κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στα
κράτη μέλη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr

een.ec.europa.eu

27

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:281]

Λεπτομέρειες

1

110341-2021

2

163746-2021

3

163578-2021

4

159305-2021

Κύπρος-Λευκωσία: Φυσίγγια
Είδος αγοραστή: Υπουργείο και
κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή
αρχή
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Κως: Ηλεκτρολογικός
εξοπλισμός
Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και
τοπικές αρχές
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Πάτρα: Τρόφιμα, ποτά,
καπνός και συναφή προϊόντα
Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και
τοπικές αρχές
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Αμύνταιο: Μπουκάλια
Είδος αγοραστή: Λοιπά
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες

Χώρα

Ημερομηνία
δημοσίευσης

Προθεσμία

CY

05/03/2021

16/04/2021

GR

02/04/2021

10/05/2021

GR

02/04/2021

05/05/2021

GR

31/03/2021

25/04/2021

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:282]
1.

ΤΡΟΦΙΜΑ

(BRBE20210210001)

–

Βελγική

εταιρεία

προσφέρει

συμφωνία

εμπορικής

αντιπροσωπείας για τρόφιμα και αναζητά παρασκευαστές προϊόντων διατροφής ώστε να συνάψει μαζί
τους συμφωνίες παραγωγής

2.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRU20210303001) – Ρώσος παρασκευαστής από την περιοχή του Βλαδιβοστόκ που
ασχολείται με την παραγωγή βιολογικών συμπληρωμάτων διατροφής, αναζητά προμηθευτή
cucumaria-sea ώστε να συνάψει μαζί του συμφωνία προμήθειας.

3.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20210223001) – Εισαγωγέας κρασιού από την Πολωνία αναζητά να προμηθευτεί
αφρώδες κρασί σε βαρέλι.

4.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRU20210302001) – Ρωσική εταιρεία από την περιοχή του Νόβγκοροντ, που
ασχολείται με την επεξεργασία, παραγωγή και συσκευασία φυτικών προϊόντων και μελιού, αναζητά
προμηθευτές μελιού, μούρων και βοτάνων διαφόρων ειδών ώστε να συνάψει συμφωνίες
προμηθευτή.

5.

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (BRRU20210301001) – Ρώσος παραγωγός βιοαποικοδομήσιμων εύκαμπτων
υλικών συσκευασίας αναζητά προμηθευτές φιλμ πολυπροπυλενίου, μεμβράνης πολυπροπυλενίου,
μεμβράνη πολυαιθυλενίου για χρήση στην παραγωγή υλικών συσκευασίας οικιακών ειδών, ώστε να
συνάψει μαζί τους συμφωνίες προμηθευτή.

6.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (BRRS20210105001) – Σέρβος διανομέας αναζητά
προμηθευτές φαρμακευτικών και ιατρικών συσκευών από τις χώρες της ΕΕ

7.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BRRU20210302002) – Ρωσική εμπορική και κατασκευαστική εταιρεία με
10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των πωλήσεων οικοδομικών υλικών αναζητά ξένους προμηθευτές
πλακιδίων πλακόστρωτων διαφόρων χρωμάτων και σχημάτων, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες
προμήθειας.

8.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRAM20210305001) – Αρμενική εταιρεία εισάγει κατεψυγμένο κρέας και το πουλάει
στην Αρμενία ως χονδρέμπορος και σε δικά του καταστήματα. Η εταιρεία αναζητά νέους διανομείς
κατεψυγμένων πουλερικών σε ξένες αγορές. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να βρει νέους συνεργάτες, οι
οποίοι μπορούν να παρέχουν κατεψυγμένα πουλερικά βάσει συμφωνίας υπηρεσιών διανομής ή
συμφωνίας εμπορικής αντιπροσωπείας.
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9.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRFR20210222001) – Γαλλική εταιρεία γεωργικής μεταποίησης που βρίσκεται στη
Μαρτινίκα αναζητά παραγωγούς βιολογικών αποξηραμένων φρούτων, ώστε να συνάψει μαζί τους
συμφωνίες προμηθευτή.

10. ΥΦΑΣΜΑΤΑ (BRSI20210318001) – Σλοβενική ΜΚΟ αναζητά κατασκευές καινοτόμων υφασμάτων
κατάλληλων για ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα.

11. Ενδιαφέρον συνεργασίας με εταιρείες παραγωγής ηλιακών συλλεκτών
Χώρα: ΓΕΩΡΓΙΑ
Εταιρεία: Digital Technologies, L.L.C.
Η εταιρεία ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ελληνικές εταιρείες εταιρείες παραγωγής ηλιακών
συλλεκτών.
Αρμόδιος επικοινωνίας κος Georgi Abuashvili, Head of Distribution Department.
E-mail: gabuashvili@dtech.ge
12. Ζήτηση γαλακτοκομικών προϊόντων και ελαιολάδου από εταιρεία των ΗΑΕ προς (επαν)εξαγωγή
σε αφρικανικές χώρες.
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Εταιρεία: SELKAR TRADING FZE
Η εμιρατινή εταιρεία SELKAR TRADING FZE, μέλος τουρκικού ομίλου Imisk, οποία
δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στο εμπόριο τροφίμων-ποτών, ενδιαφέρεται για συνεργασία με
Έλληνες εξαγωγείς γαλακτοκομικών προϊόντων (τυροκομικά, γιαούρτια, γάλα μακράς διαρκείας) και
έξτρα παρθένου ελαιολάδου, κυρίως ιδιωτικής ετικέτας, με σκοπό (επαν)εξαγωγή σε χώρες της
Αφρικής για τις ανάγκες προγραμμάτων προμηθειών προϊόντων του ΟΗΕ.
Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν απευθείας στην εταιρεία SELKAR καταλόγους και
προφίλ της εταιρείας τους, στην αγγλική γλώσσα, ως κάτωθι:

SELKAR TRADING FZE
E-mail: valerie@selkar.com
Πρόσωπο επικοινωνίας: κα Valerie De Silva.
E-mail: gabuashvili@dtech.ge
Web: http://www.selkar.com/
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13. Ζήτηση προμηθευτών ελληνικών βιβλίων ή/και σχολικών εγχειριδίων
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Εταιρεία: Buchkontor Teltow
Η γερμανική επιχείρηση/βιβλιοπωλείο με την επωνυμία «Buchkontor Teltow» ενδιαφέρεται να
συνάψει επιχειρηματική συνεργασία με ελληνικές προμηθεύτριες εταιρείες ελληνικών βιβλίων ή/και
σχολικών εγχειριδίων.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κα Vanessa Arend-Martin
Διεύθυνση: Breite Str. 19 14513 Teltow
Τηλ.: +49 (0) 3328 3381571
Email: vam@buchkontor-teltow.de
https://www.facebook.com/BuchkontorTeltow/

Για

περισσότερες

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόμενες

επιχειρήσεις

μπορούν

να

απευθύνονται

στο

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