Απρίλιος 2021
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
▪ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ COM
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

info@sbtse.gr & sbtse@otenet.gr

een.ec.europa.eu

σελ.
2
6
8
18
24
27
31
32
32
34
35

ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:329]

•

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

•

Έρευνα για την αγορά κατεψυγμένων τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο
Α. Ζήτηση
Β. Εξωτερικό Εμπόριο
Γ. Ανταγωνισμός
Δ. Θεσμικό Πλαίσιο
Ε. Πιστοποιήσεις
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ΣΤ. Γενικές Δράσεις Προώθησης
•

Η αγορά βιολογικών τροφίμων και ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο
1. Εισαγωγή
2. Τάσεις και Εγχώρια Προσφορά
- Τάσεις
- Συσκευασίες (Packaging)
- Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία στο Ηνωμένο Βασίλειο
3. Ζήτηση
4. Τιμές Αγοράς
5. Κανάλια Διανομής
- Super Markets και Εκπτωτικά Καταστήματα
- Διαδικτυακές Πωλήσεις
- Ανεξάρτητα Καταστήματα και Μικρές Αλυσίδες
- Κουτιά (Πακέτα) Βιολογικών Προϊόντων (Box Schemes)
- Κανάλι HORECA. Μαζική Εστίαση
6. Διεθνείς Εκθέσεις
7. Πρόσβαση στην Αγορά
- Πιστοποίηση
- Εγκεκριμένοι Φορείς Πιστοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου
- Επισήμανση - Labeling
8. Προοπτικές και Ευκαιρίες
9. Χρήσιμες Διευθύνσεις

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:330]
•

Εξωτερικό Εμπόριο του Βελγίου 2020

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:331]
•

Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας (Τεύχος 58, Απρίλιος 21, β’ έκδοση)
- Επιχειρηματική Δραστηριότητα
- Οικονομικές Ειδήσεις

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:332]
•

Ο Τομέας Τροφίμων & Ποτών στη Γερμανία
Α. Γενικά Χαρακτηριστικά
Β. Εξωτερικό Εμπόριο Τροφίμων της Γερμανίας
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Β1. Γερμανικές Εξαγωγές Τροφίμων & Ποτών
Β2. Εισαγωγή Τροφίμων στη Γερμανία
Β3. Ισοζύγιο Εμπορίου
Γ. Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Γερμανίας
Γ1. Ελληνικές Εξαγωγές
Γ2. Γερμανικές Εξαγωγές
Γ3. Ισοζύγιο Διμερούς Εμπορίου
Δ. Επίλογος
Δ1. Προβλήματα Ελληνικών Εξαγωγών προς τη Γερμανία
Δ2. Συμπεράσματα και Προτάσεις
•

Οικονομικές Συνέπειες της πανδημίας - Βαριές συνέπειες κυρίως στις μεγάλες πόλεις και στα μεγάλα
αστικά κέντρα της Ομοσπονδιακής Γερμανίας

•

Αύξηση της Βιομηχανικής Παραγωγής στην Γερμανία

•

Σχεδιασμός παρουσίασης αυτοματοποιημένων συστημάτων τεχνολογίας «Industry 4.0» από την
Bosch στο πλαίσιο της Διεθνούς Βιομηχανικής Έκθεσης Αννόβερου

•

Η Αγορά Ιχθυηρών στη Γερμανία
- Κατανάλωση και Προτιμήσεις

ΕΛΒΕΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:333]
•

Οικονομικό Προφίλ Ελβετίας 2020

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:334]
•

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αγορά Τροφίμων και Ποτών στις ΗΠΑ (46)
- Εξαιρετικά ευνοϊκές οι προοπτικές τόσο για το ηλεκτρονικό όσο και το παραδοσιακό λιανεμπόριο
τροφίμων στις ΗΠΑ
- Καθιερώνεται ως τάση στις ΗΠΑ το κίνημα ολικής χορτοφαγίας (Veganism) – Αυξάνεται η
κατανάλωση φυτικών υποκατάστατων ζωικής πρωτεΐνης
- Αναπτύσσεται διαρκώς η αγορά προϊόντων χωρίς γλουτένη, παρά τις αμφιβολίες για τα οφέλη της
απουσίας της από τη διατροφή

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:335]
•

Αύξηση κόστους εμπορευματικών μεταφορών

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:336]
•

Ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας στην Ολλανδία
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Α. Υψηλή Τεχνολογία στην Ολλανδία – Παρουσίαση Κλάδου
Β. Η Ολλανδία ως Ηγέτης στην Υψηλή Τεχνολογία
Β1. Η Ολλανδία ως «έξυπνη» πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά
Β2. Παρουσία κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας
Β3. Συνέργειες και κοινά βιομηχανικά έργα
Β4. Υψηλές επιδόσεις και εμπειρογνωμοσύνη των πανεπιστημίων και των άλλων
ερευνητικών ιδρυμάτων
Β5. Η ολλανδική επιχειρηματική κουλτούρα6.Έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α) και
χρηματοδότησή τους
Γ. Σημαντικοί Κλάδοι στον Τομέα Υψηλής Τεχνολογίας
Γ1. Νανοτεχνολογία
Γ2. Αμυντική και θαλάσσια τεχνολογία
Γ3. Ρομποτική
Γ4. Αεροναυτική και διαστημική τεχνολογία
Γ5. Βιοτεχνολογία
Γ6. Κβαντική τεχνολογία
Δ. Εξωτερικό Εμπόριο
•

Ενεργειακή μετάβαση στην Ολλανδία

•

Η αγορά μελιού στην Ολλανδία
Α. Το παραγωγικό περιβάλλον στην αγορά μελιού στην Ολλανδία
Β. Κατανάλωση και τιμές καταναλωτή μελιού
Γ. Εισαγωγές & εξαγωγές
Δ. Προοπτικές
Ε. Πηγές

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:337]
•

Ανάλυση Εξωτερικού Εμπορίου Πολωνίας έτους 2020

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:338]
•

Ετήσια Έκθεση 2020 για την Οικονομία της Ρουμανίας και την ανάπτυξη ελληνο-ρουμανικών
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων.
- Εισαγωγή – Συνοπτική Εικόνα της χώρας
- Γεωγραφικά Στοιχεία – Πληθυσμός – Πολίτευμα
- Οικονομία Ρουμανίας
- Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας - Ρουμανίας

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:339]
•

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας
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- Ρωσικό Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:340]
•

Ο Τομέας Γεωργίας – Τροφίμων στη Σερβία & οι Διμερείς μας Σχέσεις
-Γενικά Στοιχεία Γεωργικού Τομέα
-Επιπτώσεις Πανδημίας Covid 19
- Διμερές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων & Τροφίμων Ελλάδας –Σερβίας
- Τομείς με προοπτικές για τα ελληνικά προϊόντα
- Προβλήματα σε Αγρό-διατροφικό τομέα
- Διμερής Θεσμική Συνεργασία στον τομέα Γεωργίας & Τροφίμων
- Δράσεις προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
- Ελληνικές Επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα - Εμιρατινές Επενδύσεις στον γεωργικό
τομέα

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.:341]

Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΘΣΕ.
Συμπλήρωση σύντομου ηλεκτρονικού

ερωτηματολογίου στα αγγλικά μέχρι

τις 15 Ιουνίου 2021
1.

Ενημέρωση για δίκτυο Solvit

2.

Η Επιτροπή εκδίδει νέα έγγραφα καθοδήγησης και αποφάσεις για να διευκολύνει την έναρξη
λειτουργίας του InvestEU

3.

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη
δραστηριοτήτων εθελοντισμού των νέων

4.

NextGenerationEU: Η Επιτροπή ετοιμάζεται να συγκεντρώσει έως και 800 δισ. ευρώ για τη
χρηματοδότηση της ανάκαμψης
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5.

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του συμβατού με την αγορά καθεστώτος
προστασίας περιουσιακών στοιχείων για τις τράπεζες στην Ελλάδα

6.

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα

7.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχωρίζει το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim ως προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης (ΠΟΠ)

8.

Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Η Επιτροπή προτείνει να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ αγαθά και
υπηρεσίες ζωτικής σημασίας που διανέμονται από την ΕΕ σε περιόδους κρίσης

9.

Κορoνοϊός: Η Επιτροπή κινητοποιεί 123 εκατ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία με σκοπό την
καταπολέμηση της απειλής των μεταλλάξεων

10. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: εγκαίνια της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας
11. Παρατείνεται ως τα τέλη Δεκεμβρίου η απαλλαγή των εισαγωγών ιατρικού εξοπλισμού και μέσων
ατομικής προστασίας από ΦΠΑ και δασμούς
12. Ευρωβαρόμετρο: Η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από το περασμένο καλοκαίρι
13. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή: η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες και δράσεις για την
αριστεία και την εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη
14. Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα
15. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την οριστικοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης στο
πλαίσιο του NextGenerationEU
16. Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: η Γερμανία και η Ελλάδα υποβάλλουν επίσημα σχέδια
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
17. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Χρηματοδότηση ρεκόρ ύψους 1,8 δις. ευρώ για
έργα που προωθούν δικαιώματα και αξίες
18. Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: διπλασιασμός των επενδύσεων τη διετία 2019-2020
19. Βελτίωση της νομοθεσίας: συνένωση δυνάμεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ και την
προετοιμασία για το μέλλον
20. Άρχισαν να λειτουργούν 424 κέντρα EUROPE DIRECT σε κάθε γωνιά της ΕΕ
21. Διαχείριση των συνόρων: Τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία Frontex - Σερβίας
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22. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Results of an EU wide comparison of quality related characteristics of
branded food products – Sensory testing» που αφορά τα αποτελέσματα μιας σύγκρισης σε επίπεδο Ε.Ε.
των ποιοτικών χαρακτηριστικών επώνυμων προϊόντων διατροφής
23. Έκδοση του European Association for SME Transfer (Transeo) με τίτλο: «Handbook on Business
Transfer» σχετικά με τη μεταβίβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για

περισσότερες

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόμενες

επιχειρήσεις

μπορούν

να

απευθύνονται

στο

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:342]
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.

een.ec.europa.eu
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2. «Νέα δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 330
εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την
αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους».
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: έως 31 Ιουλίου 2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1351

3. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων
επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες»
Προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 2.900 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, καθώς
ποσοστό 60% των δικαιούχων των ενισχύσεων θα είναι γυναίκες.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 7/5/2021 - 30/6/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5232

4. «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων
διαλέξεων (ενημέρωση 4/5/2021)»
Πρόσκληση σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα, με την ενσωμάτωση ενισχυτικής
διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: από 28/4/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5233

5. «Ηλεκτρονικό Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (e-ΚΠΓ)»
Υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών για την παραγωγική λειτουργία του ηλεκτρονικού Κρατικού
ΠιστοποιητικούΓλωσσομάθειας (e-ΚΠΓ).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 28/4/2021 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5219
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6. «Αναβάθμιση λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Γ' κύκλος) - «Διευκολύνοντας την
επιχειρηματικότητα»
Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη
διευκόλυνση της άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή παρέχουν το πλαίσιο για την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων ή και της βελτίωσης της αναγνωρισιμότητας των εγχώριων προϊόντων, εξαλείφοντας
γραφειοκρατικά εμπόδια και βελτιώνοντας την επενδυτική κινητοποίηση και ελκυστικότητα.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 19/4/2021 - 31/5/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5210

7. «Επιμορφωτικό πρόγραμμα του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων τηλεργασίας»
Υποστήριξη του γενικού πληθυσμού σε θέματα τηλεργασίας και πιο συγκεκριμένα σε θεματικές, όπως
σύγχρονες ή/και ασύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές, ψηφιακή υπογραφή, ψηφιακά πιστοποιητικά, ψηφιακές
συναλλαγές με το δημόσιο, τηλεργασία και τηλεδιάσκεψη.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 13/4/2021 - 2/7/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5208

8. «Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ»
Υποστήριξη των ΙΕΚ, αφενός μεν, για την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική δραστηριότητα των διδασκόντων στα
ΙΕΚ αλλά και των διδασκομένων, αφετέρου δε, για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες με την εφαρμογή ΤΠΕ.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 13/4/2021 - 16/7/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5206

9. «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις»
Ενδυνάμωση των στελεχών του αναπηρικού κινήματος, των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες
παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις που διέπουν τις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές
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πολιτισμικές και τεχνολογικές εξελίξεις και συνακόλουθα να αντιμετωπίσουν την ανεργία, τον κοινωνικό
αποκλεισμό και τις διακρίσεις.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 13/4/2021 - 30/9/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5207

10. «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και
Επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση»
Πιλοτική εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (λογισμικών ή/και εργαλείων) σε σχολικές
μονάδες της προσχολικής εκπαίδευσης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 2/4/2021 - 30/6/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5194

11. «Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για προετοιμασία έργων περιόδου 2021-2027 στη Θεσσαλία»
Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση οδικών έργων του βασικού και αναλυτικού
οδικού ΔΕΔ-Μ της Θεσσαλίας, αλλά και διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών υποδομών που
ανήκουν στη Θεσσαλία και αποτελούν δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνδέσεις με τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 1/4/2021 - 30/6/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5191

12. «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων»
Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του
ΥΠΕΝ καθώς και των εποπτευόμενων φορέων της.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 1/4/2021 - 31/10/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5187
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13. «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,
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

14. «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

15. «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

16. «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
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Περίοδος υποβολής: 5/3/2021 - 10/5/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5166

17. «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

18. «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

19. «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

20. «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
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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

21. «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

22. «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

23. «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
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24. «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.
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

25. «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

26. «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

27. «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.
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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

28. «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

29. «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

30. «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
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31. «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

32. «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.:343]

1.

Enterprise Greece – SelectUSA Summit 2021

Η Enterprise Greece, ο εθνικός φορέας εξωστρέφειας, αρμόδιος για την προώθηση των εξαγωγών και
την προσέλκυση επενδύσεων, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, οργανώνει και
στηρίζει την επίσημη Ελληνική επιχειρηματική αποστολή στο SelectUSΑ Summit 2021, που θα
διεξαχθεί ψηφιακά από 7 έως 11 Ιουνίου 2021.
ΗΠΑ: Αγορά στρατηγικής σημασίας με μεγάλες προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές.
Στόχος της διοργάνωσης της Ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στο SelectUSΑ Summit 2021,
είναι η διεύρυνση αυτών των προοπτικών, η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και
αμερικανικών εταιρειών, καθώς και η επανατοποθέτηση των ελληνικών επιχειρήσεων με νέες
συνεργασίες στα δεδομένα της μετά COVID-19 εποχής.
Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας πατήστε ΕΔΩ.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

2.

Smart Manufacturing Matchmaking 2021 VIRTUAL - Διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης στον
τομέα της Έξυπνης Βιομηχανίας Smart Manufacturing and Industry 4.0
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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
Επιπλέον, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν
αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
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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)

•

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.
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5.

Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης - Επιχειρηματικός Οδηγός 2021-2022

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης πρόκειται να εκδώσει τον
Επιχειρηματικό Οδηγό 2021-2022 στην Αγγλική γλώσσα, εντός του τελευταίου τριμήνου του
έτους.
Η εν λόγω έκδοση αποτελεί μοναδική ευκαιρία προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των μελών
του στον Αραβικό κόσμο και αποσκοπεί στην άνοδο του εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Αραβικών
χωρών. Θα διανεμηθεί δωρεάν στις αραβικές ενώσεις εμπορικών επιμελητηρίων, τα τοπικά αραβικά
εμπορικά επιμελητήρια, τις διαπιστευμένες στις αραβικές χώρες ελληνικές Διπλωματικές Αρχές και
φυσικά στις επιχειρηματικές κοινότητες Ελλάδας και αραβικών κρατών σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή.
Ο Οδηγός αυτός αφορά αποκλειστικά τα μέλη του Επιμελητηρίου που είναι ταμειακώς εντάξει.
Για όσους επιθυμούν να επωφεληθούν από την υπηρεσία αυτή ενώ δεν είναι μέλη, μπορούν να
εγγραφούν στα μητρώα του Επιμελητηρίου.
Όσα μέλη του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου επιθυμούν την απλή (δωρεάν) καταχώρηση των
στοιχείων τους στον Επιχειρηματικό Οδηγό '21-'22, μπορούν να το πραγματοποιήσουν πατώντας
ΕΔΩ.
Για ειδική καταχώρηση στον Οδηγό, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε το συνημμένο σχετικό
αρχείο.
Προθεσμία υποβολής Φόρμας Συμμετοχής στον ΟΔΗΓΟ 2021-2022: Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

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.:344]
•

2021/C 117 I/01 Κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας εμπορίου και
συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,
αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου

•

2021/C 117 I/02 Αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο δυνάμει του τρίτου
μέρους της συμφωνίας: Συνεργασία στον τομέα επιβολής του νόμου και δικαστική συνεργασία σε
ποινικές υποθέσεις

•

2021/C 118/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές που παρέχουν μια κοινή
ερμηνεία του όρου «περιβαλλοντική ζημία» που ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2004/35/ΕΚτου
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά
την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας

•

2021/C 119/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την οπτική εμφάνιση της ετικέτας επί
προϊόντων λίπανσης της ΕΕ που αναφέρεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

•

2021/C 123/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ενέργεια για μια
κλιματικά ουδέτερη οικονομία: Στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού
συστήματος»[COM(2020) 299 final]

•

2021/C 124/01 Θέση (ΕΕ) αριθ. 3/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει έκδοσης
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος
Ψηφιακή Ευρώπη και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/2240
Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 16 Μαρτίου 2021 ( 1 )

•

2021/C 124/02 Σκεπτικό του Συμβουλίου: Θέση (ΕΕ) αριθ. 3/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/2240

•

2021/C 127/01 Θέση (EE) αριθ. 4/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το
Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1293/2013
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Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 16 Μαρτίου 2021 ( 1 )
•

2021/C 127/02 Σκεπτικό του Συμβουλίου: Θέση (ΕΕ) αριθ. 4/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013

•

2021/C 146/01 Θέση (ΕΕ) αριθ. 8/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, ενόψει της έκδοσης
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματοςπλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη», τον καθορισμό των κανόνων συμμετοχής και
διάδοσής του, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 και (ΕΕ) αριθ.
1291/2013Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 16 Μαρτίου 2021 ( 1 )

•

2021/C 146/02 Σκεπτικό του Συμβουλίου: Θέση (ΕΕ) αριθ. 8/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη», τον καθορισμό των
κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1290/2013
και (ΕΕ) αριθ. 1291/2013

•

2021/C 147/04 Συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων σχετικά με την πρόταση πράξης για τις ψηφιακές αγορές (Το πλήρες κείμενο της παρούσας
γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στον δικτυακό τόπο του
ΕΕΠΔ www.edps.europa.eu)

•

2021/C 149/03 Συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων σχετικά με την πρόταση πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Το πλήρες κείμενο της
παρούσας γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στον δικτυακό
τόπο του ΕΕΠΔ www.edps.europa.eu)

•

2021/C 151/01 Θέση (ΕΕ) αριθ. 9/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την
εσωτερική

αγορά,

την

ανταγωνιστικότητα

των

επιχειρήσεων,

συμπεριλαμβανομένων

των

μικρομεσαίων, τον τομέα των φυτών, των ζώων, των τροφίμων και των ζωοτροφών, και τις
ευρωπαϊκές στατιστικές (Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά) και για την κατάργηση των κανονισμών
(ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014 και (ΕΕ) αριθ. 652/2014
Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Απριλίου 2021 ( 1 )
•

2021/C 151/02 Σκεπτικό του Συμβουλίου: Θέση (ΕΕ) αριθ. 9/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
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θέσπιση προγράμματος για την εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, τον τομέα των φυτών, των ζώων, των τροφίμων και των
ζωοτροφών, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά) και για την
κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014 και (ΕΕ)
αριθ. 652/2014
•

2021/C 153/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα

•

2021/C 155/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ένωση Κεφαλαιαγορών
για τα άτομα και τις επιχειρήσεις — νέο σχέδιο δράσης»[COM(2020) 590 final]

•

2021/C 155/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Μια στρατηγική
ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την ΕΕ»[COM(2020) 591 final]

•

2021/C 155/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Ανακοίνωση της της Επιτροπής προς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,
την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων — Ετήσια στρατηγική για
τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021»[COM(2020) 575 final]

•

2021/C 155/11 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Κύμα ανακαινίσεων για
την Ευρώπη: οικολογικά κτίρια, θέσεις εργασίας, καλύτερη ζωή»[COM(2020) 662 final]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
•

2021/C 120Α/01 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AD/391/21 — Εμπειρογνώμονες στον
τομέα της τεχνικής υποστήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών και
εμπειρογνώμονες στον τομέα του κεκτημένου του Σένγκεν (AD 7)

•

2021/C 140 Ι/01 Διορθωτικό στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία (EU-OSHA), Μπιλμπάο — Προκήρυξη κενής θέσης για τα καθήκοντα του/της εκτελεστικού
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διευθυντή/εκτελεστικής

διευθύντριας

(Έκτακτος/-η

υπάλληλος

—

Βαθμός

AD

14)

—

COM/2020/20049 ( EE C 171 A της 19.5.2020 )
•

2021/C 149 Α/01 Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού — Προκήρυξη κενής θέσης κύριου/-ας
συμβούλου (βαθμός AD 14) (άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)
COM(2021) 10403

•

2021/C 150 Α/01 Προκήρυξη αριθ. 25/2021 κενής θέσης διευθυντή/διευθύντριας στη Διεύθυνση Δ —
Επικοινωνία και Διοργανικές Σχέσεις (Προκήρυξη κενής θέσης δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφοι 1
και 2 του Εσωτερικού Κανονισμού)

ΕΥΡΩΠΙΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
•

2021/C 117/05 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του
προγράμματος εργασίας 2021-2022 στο πλαίσιο του προγράμματος–πλαισίου έρευνας και καινοτομίας
«Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027)

•

2021/C 118 I/03 Δικτύωση των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με
εκείνους της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:345]
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/556 της Επιτροπής, L115 της 31ης Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2017/1529 και (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά
τους όρους έγκρισης της βασικής ουσίας χλωριούχο νάτριο ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L116 της 31ης
Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/2402 σχετικά με τη θέσπιση
γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή,
διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση ώστε να διευκολυνθεί η ανάκαμψη από την κρίση της COVID19

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L116 της 31ης
Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με προσαρμογές
στο πλαίσιο τιτλοποίησης με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της
κρίσης της COVID-19 ( 1 )
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/567 της Επιτροπής, L118 της 6ης Απριλίου 2021, για την έγκριση
του υδατικού εκχυλίσματος από τους βλαστημένους σπόρους του γλυκού Lupinus albus, δραστικής
ουσίας χαμηλού κινδύνου, 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 εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1
)

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/568 της Επιτροπής, L118 της 6ης Απριλίου 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 βασικά προϊόντα
πουλερικών σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/571 της Επιτροπής, L120 της 20ής Ιανουαρίου 2021, για
την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των ουσιών που μπορούν να
προστεθούν στα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, στις
βρεφικές τροφές και στις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/573 της Επιτροπής, L120 της 1ης Φεβρουαρίου 2021, για
την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/625 όσον αφορά τους όρους
εισαγωγής ζωντανών σαλιγκαριών, σύνθετων προϊόντων και εντέρων αλλαντοποιίας που διατίθενται
στην αγορά για κατανάλωση από τον άνθρωπο ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/574 της Επιτροπής, L120 της 30ής Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2017/375 και (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους
όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας prosulfuron (προσουλφουρόνη) ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/578 της Επιτροπής, L123 της 29ης Ιανουαρίου 2021, για
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις απαιτήσεις συλλογής δεδομένων σχετικά με τον όγκο των πωλήσεων και τη χρήση
αντιμικροβιακών φαρμάκων στα ζώα ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/590 της Επιτροπής, L125 της 12ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση των
παραρτημάτων II και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aclonifen, boscalid, αγελαδινό
γάλα, etofenprox, πυροφωσφορικός σίδηρος, L-κυστεΐνη, λ-κυαλοθρίνη, μηλεϊνικό υδραζίδιο,
mefentrifluconazole, 5-νιτρογουαϊακολικό νάτριο, o-νιτροφαινολικό νάτριο, p-νιτροφαινολικό νάτριο
και triclopyr μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/591 της Επιτροπής, L125 της 12ης Απριλίου 2021, για την
καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των
προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (ΠΟΠ)]

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/606 της Επιτροπής, L129 της 14ης Απριλίου 2021, για την
τροποποίηση του παραρτήματος I, των παραρτημάτων IV έως XIII και του παραρτήματος XVI του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για τη Λευκορωσία και για το
Ηνωμένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος Γκέρνζι, Νήσος του Μαν και Τζέρζι στους
καταλόγους τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση
ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/607 της Επιτροπής, L129 της 14ης Απριλίου 2021, για την
επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κιτρικού οξέος καταγωγής Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας μετά την επέκταση της ισχύος του δασμού στις εισαγωγές κιτρικού οξέος που
αποστέλλονται από τη Μαλαισία, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαλαισίας είτε όχι, έπειτα από
επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/616 της Επιτροπής, L131 της 13ης Απριλίου 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 για τις ουσίες benalaxyl (βεναλαξύλιο),
benalaxyl-M (βεναλαξύλιο-Μ), dichlobenil (διχλωβενίλη), fluopicolide (φθοροπικολίδη), proquinazid
(προκιναζίδη) και pyridalyl (πυριδαλύλη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/617 της Επιτροπής, L131 της 14ης Απριλίου 2021, για την
τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/2235 και (ΕΕ) 2020/2236 όσον αφορά τα
υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των
ζώων/επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση ορισμένων υδρόβιων ζώων και προϊόντων
ζωικής προέλευσης ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/618 της Επιτροπής, L131 της 15ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση των
παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες diclofop, fluopyram, ipconazole
και terbuthylazine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/619 της Επιτροπής, L131 της 15ης Απριλίου 2021, για την
τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/2235, (ΕΕ) 2020/2236 και (ΕΕ) 2021/403 όσον
αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για τη χρήση πιστοποιητικών υγείας των ζώων, επίσημων
πιστοποιητικών και πιστοποιητικών υγείας των ζώων/επίσημων πιστοποιητικών ( 1 )
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/621 της Επιτροπής, L131 της 15ης Απριλίου 2021, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 με στόχο την ταξινόμηση της ουσίας imidacloprid
(ιμιδακλοπρίδη) όσον αφορά το ανώτατο όριο καταλοίπων της σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/632 της Επιτροπής, L132 της 13ης Απριλίου 2021, για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τους καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωικού
αναπαραγωγικού υλικού, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, σύνθετων προϊόντων,
καθώς και σανού και άχυρου που υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς
ελέγχου, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2007 της Επιτροπής και της
απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/642 της Επιτροπής, L133 της 30ής Οκτωβρίου 2020, για
την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
στην επισήμανση των βιολογικών προϊόντων ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/643 της Επιτροπής, L133 της 3ης Φεβρουαρίου 2021, για
την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του μέρους 1 του
παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (
1)

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/644 της Επιτροπής, L133 της 15ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση των
παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες fluxapyroxad (φλουξαπυροξάδη),
hymexazol (υμεξαζόλη), metamitron (μεταμιτρόνη), penflufen (πενφλουφαίνη) και spirotetramat
(σπειροτετραμάτη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/645 της Επιτροπής, L133 της 15ης Απριλίου 2021, για την
τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 όσον αφορά τον κατάλογο
τρίτων χωρών ή τμημάτων αυτών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αποστολών νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το
πρωτόγαλα ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/663 της Επιτροπής, L139 της 22ας Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του
παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία χλωρδεκόνη μέσα ή πάνω σε
ορισμένα προϊόντα ( 1 )
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/668 της Επιτροπής, L141 της 23ης Απριλίου 2021, για την
έγκριση της αλλαγής των προϋποθέσεων χρήσης σπόρων chia (Salvia hispanica) 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) 2021/669 της Επιτροπής, L141 της 23ης Απριλίου 2021, σχετικά με
την έγκριση της μονοϋδροχλωρικής L-λυσίνης τεχνικής καθαρότητας και της βάσης L-λυσίνης, υγρής,
που παράγονται από Corynebacterium casei KCCM 80190 ή Corynebacterium glutamicum KCCM
80216 ή Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP, ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα
ζωικά είδη ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/670 της Επιτροπής, L141 της 23ης Απριλίου 2021, για την
έγκριση της διάθεσης στην αγορά του ελαίου Schizochytrium sp. (WZU477) 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) 2021/686 της Επιτροπής, L143 της 23ης Απριλίου 2021, για την
έγκριση ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται για τα τρόφιμα, διαφορετικού από τους ισχυρισμούς που
αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών, και
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/709 της Επιτροπής, L147 της 29ης Απριλίου 2021, σχετικά με
την έγκριση της μονοϋδροχλωρικής μονοϋδρικής L-ιστιδίνης που παράγεται από Escherichia coli
KCCM 80212 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:346]
•

Απόφαση (ΕΕ) 2021/592 του Συμβουλίου, L125 της 7ης Απριλίου 2021, σχετικά με την υποβολή
πρότασης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη συμπερίληψη της ουσίας chlorpyrifos στο
παράρτημα Α της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/609 της Επιτροπής, L129 της 14ης Απριλίου 2021, για την
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/439 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για
τη συσκευασία τελικά αποστειρωμένων ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων και την αποστείρωση
προϊόντων ιατρικής φροντίδας
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•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/626 της Επιτροπής, L131 της 14ης Απριλίου 2021, για τη δημιουργία
της πύλης InvestEU και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών της

•

Απόφαση (ΕΕ) 2021/660 της Επιτροπής, L140 της 19ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση της
απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ
κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση
των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 [κοινοποιηθείσα υπό
τον αριθμό C(2021) 2693]

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/679 του Συμβουλίου, L144 της 23ης Απριλίου 2021, για την
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1346 σχετικά με τη χορήγηση προσωρινής
στήριξης στην Ελληνική Δημοκρατία, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672, για τον μετριασμό
των κινδύνων ανεργίας στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID19

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:347]
•

Οδηγία (ΕΕ) 2021/555 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L115 της 24ης Μαρτίου
2021, σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων, (κωδικοποίηση)

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:348]

•

COM/2021/217 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου
για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

•

COM/2021/213 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Eυρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020
Συνοπτική έκθεση του 2020 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων που
καλύπτουν την περίοδο υλοποίησης 2014-2019

•

COM/2021/218 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 σχετικά με την έκδοση κανονισμού για τη θέσπιση του
«προγράμματος για την ενιαία αγορά» όσον αφορά την εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα των
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επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, τον τομέα των φυτών, των ζώων, των
τροφίμων και των ζωοτροφών, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές
•

COM/2021/216 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 όσον αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» (2021
έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2014

•

COM/2021/214 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 όσον αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» (2021 έως 2027)
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1382/2013

•

COM/2021/188 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ταξινομία της ΕΕ, υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, προτιμήσεις
βιωσιμότητας και καθήκοντα θεματοφυλάκων: Προσανατολισμός της χρηματοδότησης προς την
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

•

COM/2021/194 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να
ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της διάσκεψης των μερών αναφορικά με
τροποποιήσεις του παραρτήματος III της σύμβασης του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία
συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα
στο διεθνές εμπόριο

•

COM/2021/187 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 που καθόρισε το Συμβούλιο ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της
Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

•

COM/2021/184 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 που καθόρισε το Συμβούλιο ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021
έως 2027) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013
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•

COM/2021/250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με νέα στρατηγική για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU

•

COM/2021/141 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:349]

Λεπτομέρειες

1

168973-2021

2

149000-2021

3

221773-2021

Κύπρος-Λευκωσία: Καλώδια
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος
Είδος αγοραστή: Φορέας κοινής
ωφελείας
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Κύπρος-Λευκωσία: Εξοπλισμός
ηλεκτρονικών υπολογιστών και
προμήθειες
Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου
δικαίου
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Πειραιάς: Σκάφη
θαλάσσιας περιπολίας
Είδος αγοραστή: Υπουργείο και
κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή
αρχή
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
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Χώρα

Ημερομηνία
δημοσίευσης

Προθεσμία

CY

02/04/2021

12/05/2021

CY

26/03/2021

24/05/2021

GR

04/05/2021

14/06/2021
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4

219142-2021

5

219047-2021

6

210566-2021

Ελλάδα-Κομοτηνή: Διάφορα
προϊόντα διατροφής
Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου
δικαίου
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Κομοτηνή: Προϊόντα
καθαρισμού
Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου
δικαίου
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Χολαργός / Αθήνα:
Φουσκωτά σκάφη
Είδος αγοραστή: Υπουργείο και
κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή
αρχή
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες

GR

03/05/2021

21/06/2021

GR

03/05/2021

07/06/2021

GR

28/04/2021

01/06/2021

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

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:350]
1.

ΞΥΛΕΙΑ (BRDE20210429001) – Γερμανός κατασκευαστής ξύλινων επίπλων εξωτερικού χώρου,
όπως σάουνες στο σχήμα βαρελιού, σπιτάκια για κάμπινγκ και καμπίνες για ντους κήπου, αναζητά
προμηθευτές προφίλ από μασίφ ξύλο, πλανισμένο ή φυσικό. Τα απαιτούμενα προφίλ πρέπει να είναι
κυρίως από έλατο και ξύλο πεύκου, καθώς επίσης και ξύλο aspen ή abachi. Η γερμανική εταιρεία
επιθυμεί να συνάψει συμφωνία προμηθευτή με τον νέο συνεργάτη.

2.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRUK20210427001) – Εταιρεία από το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά νέα προϊόντα για
να αντιπροσωπεύσει στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εταιρεία αναζητά συγκεκριμένα υγιεινά
συμπληρώματα διατροφής (για υγεία και ευεξία), φάρμακα παραδοσιακής κινεζικής ομοιοπαθητικής,
τρόφιμα από βιολογικά εκτρεφόμενα πουλερικά και ζώα βοσκής, καθώς και βιολογικά ποτά, ώστε
να συνάψει συμφωνίες εμπορικής αντιπροσωπείας. Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους
κανόνες ασφάλειας για την εισαγωγή και εξαγωγή ειδών δοατροφής.
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3.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRNL20210319001) – Ολλανδός σχεδιαστής και προμηθευτής
υψηλής ποιότητας υφασμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή βρεφικών και
παιδικών λευκών ειδών (σεντόνια, κουβέρτες κλπ) αναζητά συνεργάτη για την κατασκευή αυτών
των ειδών. Η εταιρία αναζητά έναν προμηθευτή που διαθέτει έτοιμο προϊόν, αλλά είναι πρόθυμος να
προμηθεύσει τα προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα. και επιθυμεί να συνάψει μαζί του συμφωνία
προμηθευτή.

4.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20210426001) – Εταιρεία από την περιοχή της κεντρικής Πολωνίας, η οποία
ασχολείται με τη διανομή κρέμα γάλακτος, κατσικίσιου και αγελαδινού γάλακτος, ελληνικού
γιαουρτιού, φέτας, συμπληρωμάτων διατροφής, βιολογικών τροφίμων τόσο για τις εμπορικές μονάδες
όσο και για τις αλυσίδες λιανικής προσφέρει υπηρεσίες διανομής για προμηθευτές προϊόντων
διατροφής κυρίως από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και άλλες χώρες.

5.

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (BRTR20210317001) – Εταιρεία με έδρα την Τουρκία που ασχολείται με
τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και κατασκευάζει νήματα από πολυπροπυλένιο για την κατασκευή
χαλιών, επιθυμεί να συνάψει συμφωνία προμηθευτή ή συμφωνία κατασκευής με μια εταιρεία ικανή να
παρέχει πολυπροπυλένιο H 2245, πολυπροπυλένιο H25FBF, πολυπροπυλένιο ομο-πολυμερές S2025.

6.

ΜΕΤΑΛΛΑ (BRRU20210325001) – Ρωσική εταιρεία από την περιοχή Tver η οποία ασχολείται με
την επεξεργασία των μετάλλων, φύλλων από μέταλλο, λαμαρίνας, (κοπή με λέιζερ, σφράγιση, κάμψη,
συγκόλληση, επιμετάλλωση) ενδιαφέρεται να βρει συνεργάτη που να της προμηθεύει μέταλλα και
υλικά για μεταλλουργία, ώστε να συνάψει μαζί του συμφωνία προμηθευτή.

7.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (BRDE20210503001) – Γερμανική εταιρία η οποία
ασχολείται με διαδικτυακή υπηρεσία παράδοσης τροφίμων, αναζητά προμηθευτή/κατασκευαστή
πορσελάνης, που μπορεί να παράγει σκεύη από πορσελάνη για την παράδοση των τροφίμων,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού που ορίζει η συγκεκριμένη εταιρεία. Η εταιρεία ενδιαφέρεται
για συνεργασίες στο πλαίσιο συμφωνιών κατασκευής.

8.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRDE20210421001) –Εισαγωγέας ψαριών και θαλασσινών στη γερμανική αγορά
επιθυμεί να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του με προϊόντα για χορτοφάγους ή
προϊόντα που υποκαθιστούν τα ψάρια (vegeterian fish/seafood alternatives). Η μακροχρόνια
συνεργασία με προμηθευτές των εν λόγω προϊόντων προσφέρεται στο πλαίσιο συμφωνιών
προμηθευτών.

9.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (BRRU20210422001) – Ρωσική εταιρεία που ειδικεύεται στη
βιομηχανική κατασκευή αναζητά Ευρωπαίους κατασκευαστές ή προμηθευτές βιομηχανικού
εξοπλισμού από τομείς κατασκευών, μεταλλουργίας και γεωργικών προϊόντων για εκπροσώπηση,
προώθηση και πώληση των προϊόντων τους στη ρωσική αγορά, μέσω της σύναψης συμφωνίας
εμπορικής αντιπροσωπείας.
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10. Ενδιαφέρον για εισαγωγή αποξηραμένων κάστανων
Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ
Εταιρεία: BISHARA WARWAR LTD
Η εταιρεία γνωστοποίησε το ενδιαφέρον της για να εισάγει στο Ισραήλ αποξηραμένα κάστανα.
Αρμόδιος επικοινωνίας κος κ. Hussam Warmar, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας

V.A.T Number 510650849
6036/1 St. P.O. Box 2122
Nazareth 16000, Israel
Tel: 972-4-6575023
972-4-6566628
Fax: 972-4-6566629
e-mail: b_w_marketting@yahoo.com
Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/7937

11. Ενδιαφέρον για συνεργασία με παραγωγούς φυστικιού
Χώρα: ΣΕΡΒΙΑ
Εταιρεία: FUN AND FIT
Η εταιρεία Fun & Fit (Delta Holding), η οποία δραστηριοποιείται στη Σερβία στους τομείς εισαγωγής,
παραγωγής και διανομής διάφορων τροφίμων, αναζητά συνεργασία με παραγωγούς φυστικιού (όλων
των ειδών) στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aleksa Kozoderović
Τηλ. Επικοινωνίας: +381 (0)668035236
E-mail: aleksa.kozoderovic@deltaholding.rs
Δ/νση: Batajnički put 12, 11080 Zemun, Serbia
Ιστοσελίδα: www.funandfit.rs
Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/7935
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12. Τσάι του βουνού
Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ
Εταιρεία: SOGESTAL
H εισαγωγική εταιρεία SOGESTAL ενδιαφέρεται να εισάγει τσάι του βουνού (Sideritis Scardica Greek
mountain tea).
Τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας είναι:

SOGESTAL
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Bill Angelopoulos, President
Δ/νση: 3504, 1re Rue, Saint-Hubert, QC, J3Y 8Y5
Τηλ.: +1 514 909 7903
Email: bill@sogestal.ca
Website: www.sogestal.ca
Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/7936

Για

περισσότερες

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόμενες
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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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