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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:390]

•

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

•

Πορεία εισαγωγών ελαιολάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο 2020, α' τρίμηνο 2021
1. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο (κωδ. Σ.Ο. 1509 10 20)
2. Άλλα μη παρθένα ελαιόλαδα (κωδ. Σ.Ο.1509 90 00)
3. Άλλα παρθένα ελαιόλαδα (κωδ.Σ.Ο. 1509 10 80)
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ΑΛΒΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:391]
•

Ενημερωτικό Δελτίο-Απρίλιος 2021
- Ανάληψη έργου για την ανάπτυξη και κατασκευή υψηλής τάσης 400kV στην Αλβανία από
την εταιρεία MYTILINEOS

ΑΡΜΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:392]
•

Έρευνα αγοράς για τον κλάδο των φαρμάκων στην Αρμενία

ΑΥΣΤΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:393]
•

Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Απρίλιος 2021

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:394]
•

Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες στο αχανές εργοτάξιο των δυτικών Βαλκανίων
Παραχώρηση συνέντευξης της Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων, κας Παγώνας Λάρδα, στη
δημοσιογράφο κα Αλεξάνδρα Γούτα, για τον κατασκευαστικό τομέα στη Βόρεια Μακεδονία. Η
συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ (www.amna.gr), σε σχέση με
την πορεία και την προοπτική των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών και των εταιρειών δομικών
υλικών στα Δυτικά Βαλκάνια.
Δημοσίευση: https://www.amna.gr/business/article/545054/

ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:395]
•

Δελτίο Οικονομικής Πληροφόρησης Απριλίου 2021

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:396]
•

Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας κατά το α΄ τρίμηνο του 2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:397]
•

Στατιστικά στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας- Γερμανίας για το α΄ τρίμηνο 2021

•

Γερμανικός νόμος για την προστασία του κλίματος - Δημοσίευση νέας μελέτης επιπτώσεων

•

Τηλεδιάσκεψη Καγκελαρίου κας Α. Merkel με εκπροσώπους γερμανικών επιχειρηματικών ενώσεων
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και συνδικαλιστικών οργανώσεων
•

Επιχειρηματικές Εξελίξεις στη Γερμανία - Κρατική Χρηματοδότηση μαμούθ για το Tesla Gigafactory

•

Επιχειρήσεις Pfizer and BioNTech - Στα 26 δις δολάρια τα κέρδη από τα εμβόλια για το 2021

•

Βιωσιμότητα της γερμανικής οικονομίας με τη λήψη και προώθηση 26 μέτρων

•

Γερμανική στρατηγική για «Βιώσιμη Χρηματοδότηση» – Σχέδιο δράσης μετασχηματισμού
γερμανικής χαλυβουργίας

•

Ο κλάδος της αεροναυπηγικής και διαστημικής βιομηχανίας στη Γερμανία
Α. Ο Κλάδος της Αεροναυπηγικής/Διαστημικής Βιομηχανίας
Α1. Εισαγωγή
Α2. Δομή Κλάδου
Α3. Αεροναυπηγική στη Βαυαρία
Α4. Στοιχεία Παραγωγής
Β. Περιγραφή Αγοράς
Β1. Μέγεθος αγοράς
Β2. Συνθήκες ανταγωνισμού
Γ. Εξωτερικό Εμπόριο
Γ1. Στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Γερμανίας
Γ2. Διμερές εμπόριο Ελλάδας/Γερμανίας
Δ. Συμπεράσματα

•

Μόναχο, μία νέα «Silicon Valley» στην Ευρώπη
1.

Δημόσιες Πολιτικές

2.

Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα

3.

Οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων

4.

Πρωτοπόροι επιχειρηματίες

5.

Επενδυτικό τοπίο

6.

Επιχειρηματικό περιβάλλον

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:398]
•

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αγορά Τροφίμων και Ποτών στις ΗΠΑ (47)

•

Κοινό Ανακοινωθέν ΗΠΑ-ΕΕ για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου πλεονάσματος χάλυβα και
αλουμινίου

•

Θέση ΗΠΑ σχετικά με παραίτηση (“waiver”) από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την
παρασκευή εμβολίων Covid-19, σε πλαίσιο TRIPS

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:399]
•

Ο αντίκτυπος της πανδημίας στον κλάδο των διατροφικών προϊόντων στην Ισπανία για το 2020

•

Οικονομικό Προφίλ Ισπανίας 2020
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•

Έκθεση 2020 – Για την Οικονομία και την Ανάπτυξη των Οικονομικών & Εμπορικών Σχέσεων
Ελλάδας - Ισπανίας
1.

Οικονομία Ισπανίας

2.

Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Ισπανίας

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:400]
•

Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2021
Α. Οικονομία
Β. Ενέργεια – Πράσινη Ανάπτυξη - Τεχνολογία
Γ. Επιχειρηματικές Ειδήσεις – Συνέδρια – Εκθέσεις

ΚΙΝΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:401]
Την Τετάρτη 12 Μαΐου και ώρα 09.00 – 10.30 Ελλάδος πραγματοποιήθηκε εκδήλωση κατά τη
διάρκεια της διαδικτυακής έκθεσης FOOD MARKET SHOW (11 – 14 Μαΐου), η οποία τελεί υπό την
αιγίδα του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης. Στην εν λόγω εκδήλωση ο Γενικός Σύμβουλος
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Β’ του Γραφείου ΟΕΥ Σαγκάης, κ. Δημήτριος Μίχας
πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία με θέμα «Οι προοπτικές των ελληνικών προϊόντων στην Κίνα Συμφωνία Ε.Ε. - Κίνας για τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις», διάρκειας περίπου 30
λεπτών. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, συμπληρωματικές εισηγήσεις έκαναν και εισαγωγείς ελληνικών
προϊόντων με έδρα την Κίνα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:402]
•

Δελτίο Οικονομικών Ειδήσεων, Μάιος 2021
- Κατοχύρωση χαλλουμιού
- Διεθνής προβολή κυπριακού οίνου
- Συνέδριο Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ιαπωνίας
- Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
- Δημοσιονομικό Έλλειμμα
- Συνεργασία Κύπρου - Ουκρανίας

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:403]
•

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας Αριθμός 3 (Απρίλιος)
1.

Οικονομία
- Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
- Οικονομικά μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων
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- Χαλάρωση περιοριστικών μέτρων
- Βιομηχανική παραγωγή
- Πληθωρισμός
- Επιτόκια
- Απασχόληση
- Ξένες επενδύσεις
- Κινεζικές επενδύσεις
2.

Ενέργεια – Περιβάλλον
- Απολιγνιτοποίηση
- Συνεργασία PGNiG-Naftogaz Group

3.

Επιχειρηματικές Ειδήσεις
- Φαρμακοβιομηχανία
- Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
- Χρηματιστήριο, Ισοτιμίες, Ομόλογα

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:404]
•

Συνοπτικό Σημείωμα Διμερών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας
- Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Πορτογαλίας
- Επενδύσεις
- Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας
- Τουρισμός
- Προοπτικές διεύρυνσης διμερούς οικονομικής συνεργασίας

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:405]
•

Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2021

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:406]
•

Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων, Απρίλιος 2021
- Εξαγγελία νέου προγράμματος για επενδύσεις ιδιωτικού τομέα, ύψους $1, 3 τρις
- Το Υπουργείο Βιομηχανίας ενέκρινε 102 αδειοδοτήσεις τον Μάρτιο του 2021, με
επενδύσεις 15,2 δις SAR
- Δημιουργία στην Σ. Αραβία της μεγαλύτερης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή Μ.
Ανατολής
- Οι φαρμακοβιομηχανίες της Σαουδικής Αραβίας καλύπτουν το 36% της εγχώριας ζήτησης
- Ο Πρίγκιπας Διάδοχος ανακοινώνει την έναρξη ηλιακού σταθμού και παρουσιάζει 7 νέα
αιολικά έργα
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- Η Σαουδική Αραβία ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε
γειτονικές χώρες
- Το Κρατικό Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ (PIF) εγκαινιάζει SAR 3,4 δις Sudair
Solar PV εγκατάσταση
•

Στοιχεία Ιανουαρίου 2021 : Αύξηση ελληνικών εξαγωγών προς Σ. Αραβία σε ετήσια βάση (190%)
και
μηνιαία βάση (139%). Συνεχίζεται η συρρίκνωση των τουρκικών εξαγωγών τον Ιανουάριο 2021

•

Στοιχεία Φεβρουαρίου 2021: Αύξηση ελληνικών εξαγωγών προς Σ. Αραβία σε ετήσια βάση (20%),
με μείωση έναντι Ιανουαρίου (53,1%), εν μέσω πτώσης του συνόλου εξαγωγών ΕΕ προς Σ. Αραβία
(-20,2%). Συρρίκνωση τουρκικών εξαγωγών

σε ετήσια βάση (-97,5%),

με

ανάκαμψη έναντι

Ιανουαρίου (73,8%)

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:407]
•

Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2021

•

Λίστα Δικηγόρων-Λογιστών-Εκτελωνιστών 2021

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:408]
•

Για

Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2021

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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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:409]

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

ερωτηματολογίου στα αγγλικά μέχρι

τις 15 Ιουνίου 2021
1.

Εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης

2.

Επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής για το 2020: προς μια ισχυρότερη ενιαία αγορά για την
ανάκαμψη της Ευρώπης

3.

Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς ανακοίνωσε την ομάδα της ΕΕ που θα συμμετάσχει στην πρώτη «Διεθνή
Πρόκληση Κυβερνοασφάλειας»

4.

Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει ενωσιακή στρατηγική με στόχο την ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα
φαρμακοθεραπευτικών μέσων

5.

Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούνται από
ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά

6.

Η Επιτροπή διαθέτει 11 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ικανοτήτων και της συνεργασίας στον τομέα
της κυβερνοασφάλειας

7.

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: εναρκτήρια εκδήλωση στο Στρασβούργο

8.

Κοινωνική σύνοδος κορυφής του Πόρτο: όλοι οι εταίροι δεσμεύονται στην επιδίωξη των κοινωνικών
στόχων για το 2030

9.

Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων: Το τρένο «Connecting Europe Express» θα ταξιδέψει σε 26 χώρες
μέσα σε 36 ημέρες

10. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή θέτει στόχο για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού
και του εδάφους
11. Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2021: ανάληψη δράσης
12. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς επιδοτούμενων δανείων ύψους 793
εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από
την έξαρση του κορονοϊού
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13. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
14. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή εγκρίνει στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για
βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ
15. Νέος εύχρηστος οδηγός για τη χρηματοδότηση της ΕΕ στον τουρισμό
16. Η παγκόσμια προσέγγιση της Ευρώπης όσον αφορά την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της
έρευνας και της καινοτομίας: στρατηγική, ανοικτή και με βάση την αμοιβαιότητα
17. Φορολογία ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις — Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο, φιλόδοξο
πρόγραμμα για τη φορολογία των επιχειρήσεων
18. Η παγκόσμια προσέγγιση της Ευρώπης όσον αφορά την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της
έρευνας και της καινοτομίας: στρατηγική, ανοικτή και με βάση την αμοιβαιότητα
19. Δημόσια υγεία: η οδηγία της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού παράγει αποτελέσματα αλλά απαιτείται
ισχυρότερη δράση
20. Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταλήγουν
σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής
21. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα «Βραβεία Natura 2000» του 2022
22. Η Επιτροπή εκταμιεύει 14,1 δισ. ευρώ για 12 κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος SURE – 2,54
δισ. ευρώ για την Ελλάδα
23. Δημιουργική Ευρώπη: Πάνω από 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ανάκαμψης, της ανθεκτικότητας και
της πολυμορφίας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα
24. Βιοποικιλότητα: η έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την προστασία των
εντόμων επικονιαστών επισημαίνει τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης
25. Πρωτοφανή στήριξη στο ευρώ δείχνει το Ευρωβαρόμετρο - Υπέρ της κατάργησης των κερμάτων του
1 και των 2 λεπτών του ευρώ το 67% των ερωτηθέντων
26. Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ 2021 εστιάζει στη μηδενική ρύπανση
27. Επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής για το 2020: προς μια ισχυρότερη ενιαία αγορά για την
ανάκαμψη της Ευρώπης
28. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας Ε.Ε. - Ηνωμένου
Βασιλείου
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29. Καινούργια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, και
Επιχειρηματικότητας (DG GROW) «Advanced Technologies for Industry» με σκοπό την παροχή
ενημερώσεων σχετικά με τις προηγμένες τεχνολογίες
30. Έκδοση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Εγχειρίδιο Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:410]
1.

Διαβούλευση με θέμα: «Sustainable Product Initiative» που αφορά την πρωτοβουλία για τα βιώσιμα
προϊόντα. Υποβολή απόψεων έως 15 Ιουνίου 2021.

2.

Διαβούλευση με θέμα: «Instant payments» που αφορά τις άμεσες πληρωμές. Υποβολή απόψεων έως
23 Ιουνίου 2021

3.

Διαβούλευση με θέμα: «Tobacco taxation – excise duties for manufactured tobacco products (updated
rules)» που αφορά τους επικαιροποιημένους κανόνες σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
για βιομηχανικά προϊόντα καπνού. Υποβολή απόψεων έως 22 Ιουλίου 2021

Για

περισσότερες

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόμενες

επιχειρήσεις

μπορούν

να

απευθύνονται

στο

ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Σ. Βαινά, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:411]
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. «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων (προς ΕΦΕΠΑΕ)»
Ενίσχυση - με τη μορφή επιχορήγησης - επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών
γυμναστηρίων και παιδότοπων οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 και των οποίων η λειτουργία
ανεστάλη καθόλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 31/5/2021 - 28/7/2021, ώρα 17:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5264

3. «Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ»
Χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση
(πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή), καθώς και την επιδότηση της πρακτικής άσκησης (πρόγραμμα
μάθησης σε εργασιακό χώρο), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
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Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 27/5/2021 - 30/12/2022
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5265

4. «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική
αποζημίωση)»
Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές, σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των
ορεινών και σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 20/5/2021 - 19/7/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5263

5. «Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας - Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Δικτυώσεις»
Δημιουργία μόνιμων - σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών και κρίσιμης μάζας που απαιτείται για την
επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τον καλύτερο συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας, τη βελτίωση της
ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εφαρμογή σύγχρονων
συστημάτων logistics, την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας, τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων
αγοράς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 31/5/2021 - 30/7/2021, ώρα 15:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5256

6. «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση
συστημάτων παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και
ηλεκτρονικού εισιτηρίου – Β' κύκλος»
Εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την προμήθεια ολοκληρωμένων
συστημάτων τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 2/6/2021 - 20/7/2021, ώρα 16:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5254
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7. «Δράσεις επιμόρφωσης των νέων και διασύνδεσής τους με την εργασία σε σύγχρονα και εξωστρεφή
θεματικά αντικείμενα»
Επιμόρφωση των νέων σε θεματικά αντικείμενα που παρουσιάζουν σημαντική καινοτομία και εξωστρέφεια
(πληροφορική, κατασκευές, ρομποτική, τουρισμός, σύγχρονο διεθνές και λιανικό εμπόριο κ.α.) και έχουν
σημαντική ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 14/5/2021 - 30/9/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5252

8. «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών - Επανεκκίνηση
εστίασης»
Στήριξη των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης μετά την επανεκκίνηση της
λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών
απαραίτητων για τη λειτουργία τους.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 14/5/2021 - 30/7/2021, ώρα 15:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5249

9. «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων - Ωρίμανση έργων
αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών σε διάφορες περιοχές της χώρας»
Εκπόνηση, ωρίμανση, επικαιροποίηση μελετών, έλεγχος, έγκριση των μελετών των έργων καθώς και
εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των έργων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 17/5/2021 - 30/9/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5253

10. «Ωρίμανση του οικοσυστήματος μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα»
Ωρίμανση του οικοσυστήματος μεταφοράς τεχνολογίας, ώστε να μπορεί με τον πιο αποτελεσματικό και
αποδοτικό τρόπο να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιείται στους ακαδημαϊκούς και
ερευνητικούς φορείς της χώρας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
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Περίοδος υποβολής: 12/5/2021 - 30/9/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5240

11. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»
Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμό για τη
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, ολοκληρωμένες
λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας κ.α.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 11/5/2021 - 15/7/2021, ώρα 13:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5241

12. «Δράσεις επιμόρφωσης των πτυχιούχων Οικονομικών Σχολών στην επιχειρηματικότητα»
Υποστήριξη των αποφοίτων οικονομικών σχολών, εγγεγραμμένων στο μητρώο του Οικονομικού
Επιμελητήριου της Ελλάδας (ΟΕΕ) μέσω της επιμόρφωσης τους σε θέματα επιχειρηματικότητας
(επιχειρηματική αριστεία και ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματική καινοτομία και χρήση ψηφιακών εργαλείων,
επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 6/5/2021 - 2/7/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5238

13. «Έργα ύδρευσης και εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών συλλογής,
μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού»
Νέα έργα ύδρευσης, δηλαδή νέες υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής
πόσιμου νερού και εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 14/5/2021 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5242
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14. «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

15. «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

16. «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

17. «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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18. «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

19. «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

20. «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
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

21. «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
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Περίοδος υποβολής: 2/4/2021 - 30/6/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5194

22. «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

23. «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

24. «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

25. «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

een.ec.europa.eu

17

Περίοδος υποβολής: 8/3/2021 - 30/9/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5167

26. «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

27. «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

28. «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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29. «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

30. «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

31. «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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32. «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

33. «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

34. «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
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35. «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

36. «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
37. «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
38. «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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39. «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

40. «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

41. «ΤΕΠΙΧ II: δάνεια επενδυτικού σκοπού μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας από την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα σε συνεργασία με 10 εμπορικές τράπεζες και με χρηματοδότηση από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
Η διαδικασία υποδοχής και επεξεργασίας των νέων αιτήσεων, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξεκίνησε στις 12
Μαΐου 2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://hdb.gr/nea-ependytika-daneia-tameiou-epicheirimatikotitas-ii/

42. «Xαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας
Επενδύσεων».
Ξεκίνησε από 23/4/2021 το μεσημέρι η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση επιχειρηματικών δανείων
εγγυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, την διαχείριση του όποιου έχει αναθέσει το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund, EIF).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
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Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1355

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

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:412]
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.
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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 εκδηλώσεις:
•

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.

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.:413]
•

2021/C 168/02 Συνοπτική παρουσίαση της γνώμης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
για τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου και της συμφωνίας
μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών (Το πλήρες
κείμενο της παρούσας γνώμης είναι διαθέσιμο στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στον
διαδικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ www.edps.europa.eu )

•

2021/C 170A/01 Διαγωνισμός PE/AD/260/2021 — Επαγγελματίας γλωσσών και διαπολιτισμικότητας
(AD 5)

•

2021/C 170A/02 Διαγωνισμός PE/AD/261/2021 — Επαγγελματίας γλωσσών και διαπολιτισμικότητας
αγγλικής γλώσσας (AD 5)

•

2021/C 171/01 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την
κατάσταση όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(2019/2817(RSP))

•

2021/C 171/05 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με τη
δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
(2019/2800(RSP))

•

2021/C 175/02 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Υλοποίηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025»

•

2021/C 175/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Επανεξέταση της
εμπορικής πολιτικής»

•

2021/C 175/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Κύμα
ανακαινίσεων για την Ευρώπη — οικολογικά κτίρια, θέσεις εργασίας, καλύτερη ζωή»

•

2021/C 183/03 Συνοπτική παρουσίαση της γνώμης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
σχετικά με τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας και την οδηγία NIS 2.0 (Το πλήρες κείμενο της
παρούσας γνώμης είναι διαθέσιμο στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στον διαδικτυακό
τόπο του ΕΕΠΔ www.edps.europa.eu )

•

2021/C 185/01 Δηλώσεις σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/695 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και
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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 194/07 Διορθωτικό της θέσης (ΕΕ) αριθ. 14/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει
της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021-2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1295/2013 - Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Απριλίου 2021( EE C 169 της 5.5.2021 )

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
•

2021/C 193Α/01 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AD/392/21 — Διοικητικοί υπάλληλοι
(AD 7) στον τομέα της υγείας και ασφάλειας των τροφίμων — 1. Χάραξη πολιτικής και νομοθεσία
στον τομέα της υγείας — 2. Χάραξη πολιτικής και νομοθεσία στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων
— 3. Έλεγχοι, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις στον τομέα της υγείας και ασφάλειας των τροφίμων

ΕΥΡΩΠΙΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
•

Απόφαση (ΕΕ) 2021/764 του Συμβουλίου, L167I της 10ης Μαΐου 2021, για τη θέσπιση του ειδικού
προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη»
και την κατάργηση της απόφασης 2013/743/ΕΕ ( 1 )

•

Κανονισμός (Ευρατόμ) 2021/765 του Συμβουλίου, L167Iτης 10ης Μαΐου 2021, σχετικά με τη θέσπιση
προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την
περίοδο 2021-2025, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την
καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» και σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) 2018/1563

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/695 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L170 της 28ης
Απριλίου 2021, 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 ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/696 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L170 της 28ης
Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του ενωσιακού διαστημικού προγράμματος και του Οργανισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ)
αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ
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•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L172 της 29ης
Απριλίου 2021, για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 ( 1 )

•

Κανονισμός(ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L189 της 20ής Μαΐου
2021, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση
και την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1288/2013 ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L189 της 20ής
Μαΐου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021-2027) και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 ( 1 )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:414]
•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/715 της Επιτροπής, L151 της 20ής Ιανουαρίου 2021, για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις ομάδες επιχειρήσεων ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/718 της Επιτροπής, L151 της 30ής Απριλίου 2021, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 371/2011 όσον αφορά την επωνυμία του
κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του άλατος νατρίου της διμεθυλογλυκίνης ως πρόσθετης ύλης
ζωοτροφών ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/719 της Επιτροπής, L151 της 30ής Απριλίου 2021, σχετικά με
την έγκριση της L-βαλίνης που παράγεται από Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 ως
πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/690 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L153 της 28ης
Απριλίου 2021, 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 ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/723 της Επιτροπής, L155 της 26ης Φεβρουαρίου 2021, για
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
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όσον αφορά τη δημιουργία δημόσιου μητρώου στο οποίο απαριθμούνται οι οργανισμοί που έχουν
οριστεί από κάθε κράτος μέλος για την εποπτεία των διαδικασιών παλαίωσης των αλκοολούχων ποτών
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/724 της Επιτροπής, L155 της 3ης Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή σχετικά με τους
οργανισμούς που έχουν οριστεί για την εποπτεία των διαδικασιών παλαίωσης αλκοολούχων ποτών και
τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον εν λόγω
κανονισμό

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/726 της Επιτροπής, L155 της 4ης Μαΐου 2021, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις περιόδους έγκρισης
των δραστικών ουσιών «ιός τύπου κοκκιώσεων Adoxophyes orana» και «flutriafol (φλουτριαφόλη)» (
1)

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/733 της Επιτροπής, L158 της 5ης Μαΐου 2021, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 887/2011 και του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) 2017/961 όσον αφορά την επωνυμία του κατόχου της άδειας για το παρασκεύασμα Enterococcus
faecium CECT 4515 ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2020/1395 όσον αφορά την επωνυμία του κατόχου της άδειας για το παρασκεύασμα
Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/756 της Επιτροπής, L162 της 24ης Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 σχετικά με την εξέταση των τροποποιήσεων όσον
αφορά τους όρους των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών
φαρμάκων ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/771 της Επιτροπής, L165 της 21ης Ιανουαρίου 2021, για
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
με τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων για τους ελέγχους των αποδεικτικών
στοιχείων στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και για τους
επίσημους ελέγχους των ομάδων επιχειρήσεων ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/772 της Επιτροπής, L165 της 10ης Μαΐου 2021, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/977 όσον αφορά τα προσωρινά μέτρα σχετικά
με τους ελέγχους της παραγωγής βιολογικών προϊόντων, ιδίως την περίοδο εφαρμογής ( 1 )
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•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/694 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L166 της 29ης
Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και την κατάργηση της απόφασης
(ΕΕ) 2015/2240 ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/697 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L170 της 29ης
Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΕ) 2018/1092 ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/797 της Επιτροπής, L176 της 8ης Μαρτίου 2021, για τη
διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του παραρτήματος IΙ και 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 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/807 της Επιτροπής, L180 της 10ης Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του σορβικού καλίου ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I
του εν λόγω κανονισμού ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/808 της Επιτροπής, L180 της 22ας Μαρτίου 2021, σχετικά με τις
επιδόσεις των αναλυτικών μεθόδων για τα κατάλοιπα φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται σε τροφοπαραγωγά ζώα και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καθώς και σχετικά
με τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληψία, και για την κατάργηση των
αποφάσεων 2002/657/ΕΚ και 98/179/ΕΚ ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/809 της Επιτροπής, L180 της 20ής Μαΐου 2021, για τη μη
έγκριση του ζυμωμένου εκχυλίσματος από φύλλα του φυτού Symphytum officinale L. (σύμφυτο) ως
βασικής ουσίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/824 της Επιτροπής, L183 της 21ης Μαΐου 2021, για την
τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 540/2011 και (ΕΕ) αριθ. 820/2011 όσον αφορά
τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας terbuthylazine (τερβουθυλαζίνη) ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/841 της Επιτροπής, L186 της 19ης Φεβρουαρίου 2021, για
την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 όσον αφορά τους κανόνες
σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σε σχέση με το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής
των βοοειδών και των αιγοπροβάτων και με τον υπολογισμό του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων
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όσον αφορά τα δηλωθέντα ζώα στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης για ζώα ή μέτρων στήριξης που
αφορούν ζώα
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/843 της Επιτροπής, L186 της 26ης Μαΐου 2021, για την
ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας cyazofamid (κυαζωφαμίδη), σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L188 της 20ής
Μαΐου 2021, σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της
φορολογίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2013

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/849 της Επιτροπής, L188 της 11ης Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση του μέρους 3 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, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και
επιστημονική πρόοδο ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/850 της Επιτροπής, L188 της 26ης Μαΐου 2021, για την τροποποίηση και τη
διόρθωση του παραρτήματος II και την τροποποίηση των παραρτημάτων III, IV και VI του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
καλλυντικά προϊόντα ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/852 της Επιτροπής, L188 της 27ης Μαΐου 2021, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
847/2006 της Επιτροπής όσον αφορά την εξαίρεση των εισαγωγών προϊόντων καταγωγής Ηνωμένου
Βασιλείου από δασμολογικές ποσοστώσεις

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/862 της Επιτροπής, L190 της 28ης Μαΐου 2021, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα
λιπάσματα, με σκοπό τη συμπερίληψη ενός νέου τύπου λιπασμάτων ΕΚ στο παράρτημα I ( 1 )
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:415]
•

Απόφαση αριθ. 1/2021 της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Ελβετίας, της 12ης Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση του κεφαλαίου ΙΙΙ και των παραρτημάτων I και II της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη διευκόλυνση των ελέγχων και των διατυπώσεων
κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων καθώς και για τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας [2021/714]

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/735 της Επιτροπής, L158 της 4ης Μαΐου 2021, για την παράταση
του μέτρου που έλαβε το ιρλανδικό Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Θάλασσας, με το οποίο
επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση του βιοκτόνου Biobor JF σύμφωνα με το άρθρο 55
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 3026]

•

Εκτελεστική απόφαση (EΕ) 2021/754 της Επιτροπής, L163 της 4ης Μαΐου 2021, για την παράταση
του μέτρου που έλαβε το εσθονικό Συμβούλιο Υγείας, με το οποίο επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά
και η χρήση του βιοκτόνου Biobor JF σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό
C(2021) 3032]

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/787 της Επιτροπής, L173 της 12ης Μαΐου 2021, με την οποία
επιτρέπεται στη Λιθουανία να αρνηθεί να χορηγήσει απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
όσον αφορά ορισμένα προϊόντα στοματικής υγιεινής και καλλυντικά με αλκοόλη σύμφωνα με την
οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 3260]

•

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/796 του Συμβουλίου, L174I της 17ης Μαΐου 2021, για την τροποποίηση της
απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2019/797 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν
την Ένωση ή τα κράτη μέλη της

•

Απόφαση (ΕΕ) 2021/825 του Συμβουλίου, L183 της 20ης Μαΐου 2021, για νέα παράταση της
προσωρινής παρέκκλισης από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου που εισάχθηκε με την
απόφαση (ΕΕ) 2020/430, ενόψει των ταξιδιωτικών δυσχερειών που προκαλεί η πανδημία της COVID19 στην Ένωση

•

Απόφαση (ΕΕ) 2021/826 της Επιτροπής, L184 της 17ης Μαΐου 2021, σχετικά με την απαλλαγή από
τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που εισάγονται
από το Βέλγιο ως απάντηση στο αίτημα παροχής βοήθειας της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της
μεταναστευτικής κρίσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 3274]
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•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/869 της Επιτροπής, L191

της 27ης Μαΐου 2021, για την

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/638 όσον αφορά την ημερομηνία λήξης ισχύος
της, με στόχο την παράταση των μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στο
έδαφος της Ένωσης του επιβλαβούς οργανισμού Spodoptera frugiperda (Smith) [κοινοποιηθείσα υπό
τον αριθμό C(2021) 3576]

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:416]
•

Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (EE) 2021/802 της Επιτροπής, L178 της 12ης Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά
την υπαγωγή των νέων ψυχοδραστικών ουσιών 3,3-διμεθυλο-2-{[1-(πεντ-4-εν-1-υλο)-1H-ινδαζολο-3καρβονυλο]αμινο}βουτανοϊκό μεθύλιο (MDMB-4en-PINACA) και 2-{[1-(4-φθοροβουτυλο)-1Hινδολο-3-καρβονυλο]αμινο}-3,3-διμεθυλοβουτανοϊκό μεθύλιο (4F-MDMB-BICA) στον ορισμό των
«ναρκωτικών»

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:417]
•

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L178
της 17ης Απριλίου 2019, για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των
αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και
επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη
χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με
αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ( EE L 130 της 17.5.2019 )

•

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L178
της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 ( EE L 198 της 22.6.2020 )
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:418]

•

COM/2021/267 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 Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας –
Παγκόσμια Ευρώπη, για την περίοδο 2021-2027

•

COM/2021/259 Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η έναρξη
διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αργεντινής, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Κόστα Ρίκα, της Ινδίας,
του Ισραήλ, της Ιαπωνίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Τυνησίας και των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

•

COM/2021/252 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ για την παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία Η
στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

•

COM/2021/251 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα

•

COM/2021/240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με μια νέα προσέγγιση για βιώσιμη γαλάζια οικονομία
στην ΕΕ Μετασχηματισμός της γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον

•

COM/2021/236 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για μια πιο βιώσιμη και
ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ για την περίοδο 2021 έως 2030

•

COM/2021/237 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει
να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου σχετικά με το αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράταση της απαλλαγής του ΠΟΕ με
την οποία επιτρέπεται η χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στα Δυτικά Βαλκάνια
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•

COM/2021/241 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 «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

•

COM/2021/350 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής
στρατηγικής του 2020: προς μια ισχυρότερη ενιαία αγορά για την ανάκαμψη της Ευρώπης

•

COM/2021/225 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 σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού
κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων
συντονισμού

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.:419]

Λεπτομέρειες

1

273401-2021

2

273406-2021

Ελλάδα-Αθήνα: Παρασκευάσματα
για αρωματισμό και αποσμητικά
χώρου
Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και
τοπικές αρχές
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Ηράκλειο Κρήτης:
Εντομοκτόνα
Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και
τοπικές αρχές
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία

een.ec.europa.eu

Χώρα

Ημερομηνία
δημοσίευσης

Προθεσμία

GR

01/06/2021

14/06/2021

GR

01/06/2021

16/06/2021
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Είδος σύμβασης: Προμήθειες

3

273394-2021

Ελλάδα-Καλαμάτα: Γάλα
Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και
τοπικές αρχές
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες

GR

01/06/2021

02/07/2021

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.:420]
1.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (BRDE20210503002) – Γερμανική εταιρεία διανομής ιατρικών
συσκευών αναζητά καινοτόμα προϊόντα ιατρικής τεχνολογίας στον τομέα των in vitro διαγνωστικών,
της ακριβούς διάγνωσης φροντίδας, της διαχείρισης τραυμάτων και συναφών τομέων που θα
διανεμηθούν από αυτούς στη Γερμανία και στην περιοχή DACH (Γερμανία , Αυστρία, Ελβετία), βάσει
συμφωνίας παροχής υπηρεσιών διανομής. Οι πελάτες τους είναι νοσοκομεία και κλινικές.

2.

ΧΑΡΤΙ (BRNL20210517001) – Ολλανδική εταιρεία, ως κατασκευαστής εύκαμπτων συσκευασιών,
διαθέτει εμπειρία 40 ετών. Τα προϊόντα της εταιρείας χρησιμοποιούνται από κορυφαίες τοπικές και
διεθνείς μάρκες. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν θήκες stand-up, πλαστικούς φακέλους, τσάντες και
επανασφραγιζόμενες τσάντες. Η εταιρεία αναζητά έναν κατασκευαστή ενός 100% ανακυκλώσιμου
διαφανούς χαρτιού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χαρτοφυλάκιο συσκευασιών της εταιρείας.
Η εταιρεία επιθυμεί να συνάψει συμφωνία κατασκευής.

3.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRRO20210429001) – Εμπορικός αντιπρόσωπος για τις αραβικές αγορές,
με έδρα τη Ρουμανία, αναζητά παραγωγούς και διανομείς ξηρών τροφίμων, κονσερβοποιημένων
τροφίμων, καλλυντικών, ιατρικών ειδών και φαρμακευτικών προϊόντων στην Ευρώπη που επιθυμούν
να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αραβική αγορά. Η ρουμανική εταιρεία αναζητά νέους συνεργάτες
προκειμένου να συνάψει μαζί τους συμφωνίες διανομής ή εμπορικής αντιπροσωπείας.

4.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

ΚΑΙ

ΒΑΜΑΒΑΚΙ

(BRAL20210429001) – Αλβανός παραγωγός κορυφαίας ποιότητας εργασιακών ενδυμάτων και
επαγγελματικών στολών με μηνιαία ικανότητα παραγωγής 4 εκατομμυρίων ενδυμάτων, αναζητά
έμπειρους προμηθευτές υλικών με σύνθεση 60% πολυεστέρα και 40% βαμβάκι. Οι υποψήφιοι
επιχειρηματικοί εταίροι πρέπει να εδρεύουν στην Ευρώπη. Μεταξύ των δύο μερών θα συναφθούν
συμφωνίες προμηθευτή.

een.ec.europa.eu

37

5.

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.

6.

ΧΑΛΥΒΑΣ (BRBE20210422001) – Βελγική ΜΜΕ που ειδικεύεται στην κατασκευή γραμμών
παραγωγής για τη βιομηχανία ανακύκλωσης αναζητά συνεργασίες. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναζητά
έναν αξιόπιστο Ευρωπαίο εταίρο που ενδιαφέρεται για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία κατασκευής. Ο
συνεργάτης πρέπει να παραδώσει συγκεκριμένα χαλύβδινα τύμπανα που ανήκουν στην βασική
τεχνολογία της μηχανικής της εταιρείας. Η αξιόπιστη συνεργασία είναι βασική λόγω της ανταλλαγής
εμπιστευτικών πληροφοριών και της σημασίας της διασφάλισης ποιότητας.

7.

Ενδιαφέρον για εισαγωγή ελληνικών τροφίμων
Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ
Εταιρεία: PHOENICIA GROUP
Ο όμιλος PHOENICIA ενδιαφέρεται να εισάγει ελληνικά τρόφιμα. Πρόκειται για μεγάλο
εισαγωγέα και διανομέα μεσογειακών τροφίμων.
Τα στοιχεία του εν λόγω ομίλου είναι:
PHOENICIA GROUP
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Taline Agobian
Δ/νση: 2605 Boulevard Pitfield, St-Laurent, QC, Canada, H4S 1T2 Τηλ.: +1 514 389 6363 ext.
51777 Fax: +1 514 389 6017
Email: tagobian@phoeniciagroup.com
Website: www.phoeniciagroup.com

8.

Ενδιαφέρον για εισαγωγή ελληνικών τροφίμων
Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ
Εταιρεία: PARTHENON
Η

εισαγωγική

εταιρεία

PARTHENON, ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιείται στο

Βανκούβερ, ενδιαφέρεται να εισάγει περισσότερα ελληνικά τρόφιμα.
Τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας είναι: PARTHENON
Πρόσωπο Επικοινωνίας: George Morfidis
Δ/νση: 3089 W. Broadway, Vancouver, BC, V6K 2G9, Canada
Τηλ.: +1 604 733 4191
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Email: george@parthenonmarket.ca
Website: www.parthenonmarket.ca

9.

Ενδιαφέρον για εισαγωγή 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
10. Διαδικτυακός

τόπος

προβολής ελληνικού ελαιολάδου

Υφίσταται διαδικτυακός τόπος προβολής ελληνικού ελαιολάδου, με τίτλο Greek Liquid Gold
(Eλληνικό Ρευστό Χρυσάφι): www.greekliquidgold.com

Περιλαμβάνει ποικίλη θεματολογία στην

αγγλική: ειδήσεις και χρήσιμες πληροφορίες για το ελαιόλαδο, συνταγές, προτάσεις γαστρονομικού
τουρισμού και πληθώρα λοιπών θεματικών.
11. Ζήτηση για
•

συσκευασμένες ελιές

•

σνακς/ savory snacks

•

κράκερς

•

τρόφιμα χωρίς γλουτένη

•

κατεψυγμένη ζύμη

•

αλάτι σε αλατιέρα

Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ
Εταιρεία: SHUFERSAL
Η σημαντική ισραηλινή υπεραγορά λιανικής Shufersal επιθυμεί να εντάξει στα προϊόντα που προωθεί
μέσω των 420 περίπου καταστημάτων που διατηρεί στο Ισραήλ και ελληνικά.
Καθώς το Γραφείο ΟΕΥ στο Ισραήλ έχει ήδη εκτενή συνεργασία με την εν λόγω αλυσίδα και το
τελευταίο πεντάμηνο έχει εντάξει ορισμένα ελληνικά προϊόντα, κυρίως μπισκότα, η κα. Ronit Hazan,
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υπεύθυνη διεθνών συνεργασιών της εταιρείας, επιθυμεί να εντάξει άμεσα νέα και κυρίως καινοτόμα
προϊόντα, στους κλάδους διατροφής, καλλυντικών και υγιεινής.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αποστέλλουν τις συνοπτικές παρουσιάσεις των προϊόντων
τους,

οπωσδήποτε

στην

αγγλική

γλώσσα,

απευθείας

στην

κα.

Ronit

Hazan

IntsourcingShufersal@shufersal.co.il .

SHUFERSAL
30 Shmotkin St.,
Rishon LeZion / 7536333
Τηλέφωνο:1-800-56-56-56
Website: http://www.shufersal.co.il
Ηλ.Ταχυδρομείο: sherutk@shufersal.co.il

12. Ζήτηση νωπών φρούτων και λαχανικών από εμιρατινή εταιρεία.
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Εταιρεία: SUN FLORITECH INTERNATIONAL LLC-CHOMAL
Εμιρατινή εταιρεία Chomal ενδιαφέρεται για εισαγωγή νωπών φρούτων και λαχανικών από την
Ελλάδα.

Ενδιαφερόμενοι

μπορούν

να

επικοινωνήσουν

απευθείας

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση chomal@yahoo.com.
Τηλέφωνο: +97143202071
13. Ενδιαφέρον εισαγωγών ελληνικών τροφίμων
Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ
Εταιρεία: ILIAS & SONS
Η ελληνικών συμφερόντων διαδικτυακή εταιρεία ILIAS&SONS, η οποία εισάγει ελληνικά τρόφιμα
και έχει έδρα στην Οττάβα, εξέφρασε ενδιαφέρον ανάπτυξης συνεργασιών με εταιρείες παραγωγής
τροφίμων.
Τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας είναι:
ILIAS & SONS
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Kris Giannakos
Τηλ.: +1 613 291 9402
Email: kgiannakos@iliasandsons.com
Website: www.iliasandsons.com
Για

περισσότερες

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόμενες

επιχειρήσεις

μπορούν

να

απευθύνονται

στο

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