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

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

info@sbtse.gr & sbtse@otenet.gr

een.ec.europa.eu

σελ.
2
8
10
11
22
27
30
33
34
35
37
38

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

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:476]

•

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
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ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:477]
•

Διμερές Εμπόριο Ελλάδος - Αζερμπαϊτζάν 2020

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:478]
•

Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ Σύδνεϋ σε Αποστολή Εμπορικών Συμβούλων κ-μ ΕΕ στην πολιτεία της
Βορείου Περιοχής της Αυστραλίας–Εμπορικές και Επενδυτικές Ευκαιρίες για Ελληνικές Εταιρείες

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:479]
•

Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία και την Ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων
Ελλάδας - Βελγίου το έτος 2020
1.

Οικονομία Βελγίου

2.

Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας -Βελγίου
- Διμερές Εμπόριο
- Εμπόριο Αγαθών
- Εμπόριο Υπηρεσιών
- Επενδύσεις της Ελλάδας στο Βέλγιο
- Επενδύσεις του Βελγίου στην Ελλάδα
- Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Βελγίου

3. Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2019
4. Συμπεράσματα – Προτάσεις
- Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών
- Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων
- Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας
- Χρήσιμες διευθύνσεις
•

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία έτους 2020

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:480]
•

Εξελίξεις γερμανικής οικονομίας

•

Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Η Γερμανία ξεκλειδώνει 10 δις ευρώ για στήριξη επιχειρήσεων startups

•

Οικονομικό Προφίλ Γερμανίας 2020

•

Εξελίξεις της γερμανικής οικονομίας - Επιχείρηση προσέλκυσης συνταξιούχων

•

Γερμανική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία - Γερμανικό Εξωτερικό Εμπόριο

•

Ετήσια Έκθεση 2020 για την Οικονομία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και τις
Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας - Γερμανίας
Α. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας – Γενικά Στοιχεία
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Β. Οικονομία Γερμανίας
Γ. Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας - Γερμανίας
Γ1. Διμερές Εμπόριο Αγαθών
Γ2. Διμερές Εμπόριο Υπηρεσιών Ελλάδος – Γερμανίας
Γ3. Διαπιστώσεις και Επισημάνσεις
Γ4. Προοπτικές και Δράσεις προς Ανάπτυξη των Ελληνογερμανικών Οικονομικών
Σχέσεων
Γ5. Επενδύσεις
Γ6. Τουρισμός
Γ7. Διεθνείς Εκθέσεις/Συνέδρια στη Γερμανία και Ελληνικές Συμμετοχές
Δ. Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:481]
•

Ετήσια Έκθεση 2020 : Η οικονομία των ΗΠΑ και οι διμερείς οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα
1.

Γενικές Πληροφορίες

2.

Επισκόπηση της Αμερικανικής Οικονομίας

3.

Οικονομική Πολιτική

4.

Εμπορική Πολιτική

5.

Εξωτερικό Εμπόριο

6.

Επενδύσεις ΗΠΑ

7.

Σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ

8.

Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ
- Γενικές Παρατηρήσεις Διμερούς Εμπορίου Ελλάδας – ΗΠΑ 2020
- Κορυφαία 20 Ελληνικά Εξαγόμενα Προϊόντα σε ΗΠΑ το έτος 2020
- Κορυφαία 20 Ελληνικά Εισαγόμενα Προϊόντα σε ΗΠΑ το έτος 2020
- Ανάλυση και Επιμέρους Παρατηρήσεις/Επισημάνσεις επί των Ελληνικών
Εξαγωγών σε ΗΠΑ – Αποκλίσεις στοιχείων

9.

Επενδυτικές Ροές Ελλάδας – ΗΠΑ

10.

Εισερχόμενος Τουρισμός από ΗΠΑ

11.

Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ

12.

Επισημάνσεις – Συμπεράσματα
- Οικονομία και Εμπορική Πολιτική ΗΠΑ
- Σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ
- Διμερείς Σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ

ΙΡΑΚ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:482]
•

Οικονομικό Προφίλ Ιράκ 2020

een.ec.europa.eu

4

- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:483]
•

Ένα στα τέσσερα καταστήματα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έκλεισε το 2020

•

Βιομηχανία μόδας στην Ισπανία: Ο όμιλος Inditex σημειώνει κέρδη και αναμένεται να φθάσει νέα
ιστορικά υψηλά

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:484]
•

Προώθηση προϊόντων Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας στην Ιταλία
Α. Παγκόσμια Παραγωγή Αλιευμάτων
Β. Παραγωγή Αλιευμάτων στην Ιταλία
Γ. Κατανάλωση Ιχθύων στην Ιταλία – Κατ. Συνήθειες
Δ. Δίκτυα Διανομής
Ε. Εξωτερικό Εμπόριο Ιταλίας
ΣΤ. Εξωτερικό Εμπόριο Λομβαρδίας
Ζ. Ελληνικές Εξαγωγές Ιχθύων στην Ιταλία
Η. Συμπεράσματα
Ι. Παράρτημα – Επαγγελματικές Ενώσεις Ιχθυοπαραγωγών Ιταλίας

ΜΟΛΔΑΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:485]
•

Ετήσια Έκθεση 2020 για την οικονομία της Μολδαβίας και την ανάπτυξη των οικονομικών και
εμπορικών σχέσεων Ελλάδας - Μολδαβίας
1.Οικονομία Μολδαβίας
- Οικονομικές προβλέψεις επόμενου έτους
- Οικονομικές Σχέσεις Μολδαβίας
- Σχέσεις Μολδαβίας με ΕΕ
- Συμμετοχή σε περιφερειακές οικονομικές / τελωνειακές Ενώσεις
2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Μολδαβίας
- Διμερές Εμπόριο Αγαθών
- Άμεσες επενδύσεις της Ελλάδας στην Μολδαβία
- Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Μολδαβίας
3. Συμπεράσματα – Προτάσεις
- Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:486]
•

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020
1.

Γενικά Στοιχεία

2.

Οικονομία και Εξωτερικό Εμπόριο

3.

Εξωτερικές Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις

4.

Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας – Ουγγαρίας
Α. Γενικά
- Θεσμικό Πλαίσιο
- Διμερής Συνεργασία
Β. Διμερές Εμπόριο
- Ελληνικά προϊόντα στην ουγγρική αγορά
- Ουγγρικά προϊόντα στην ελληνική αγορά
- Προβλήματα
Γ. Επενδύσεις
Δ. Τουρισμός
Ε. Διεθνείς Εκθέσεις
ΣΤ. Συμπεράσματα - Προτάσεις

•

Οικονομικό Προφίλ 2020
- Οι 6 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:487]
•

Ετήσια Έκθεση 2020 για την Οικονομία της Πορτογαλίας και την Ανάπτυξη των Οικονομικών και
Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – Πορτογαλίας
1. Οικονομία Πορτογαλίας
- Στοιχεία της οικονομίας της διοικητικής διαίρεσης της Πορτογαλίας
- Οικονομικές προβλέψεις 2021
- Οικονομικές Σχέσεις Πορτογαλίας
2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Πορτογαλίας
- Διμερές Εμπόριο
- Εμπόριο Αγαθών
- Εμπόριο Υπηρεσιών
- Άμεσες επενδύσεις
- Επενδύσεις της Ελλάδας στην Πορτογαλία
- Επενδύσεις της Πορτογαλίας στην Ελλάδα
- Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Πορτογαλίας
- Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας
3. Συμπεράσματα – Προτάσεις
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- Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών
- Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων
- Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας
- Χρήσιμες διευθύνσεις
4. Παράρτημα
•

Οικονομικές προβλέψεις 2021

•

Προφίλ Πορτογαλίας 2020

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:488]
•

Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2021

ΣΕΡΒΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:489]
•

Εγκαινιάστηκε η επιχειρηματική πλατφόρμα ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:490]
•

Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Σλοβενίας το έτος 2020

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:491]
•

Οικονομικό Προφίλ Τουρκίας 2020
- Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα

ΤΣΕΧΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:492]
•

Ετήσια Έκθεση 2020 για την Οικονομία της Τσεχίας και την Ανάπτυξη των Οικονομικών και
Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – Τσεχίας
1. Οικονομία Τσεχίας
2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Τσεχίας
- Διμερές Εμπόριο
- Εμπόριο Αγαθών
- Εμπόριο Υπηρεσιών
- Άμεσες επενδύσεις
- Επενδύσεις της Ελλάδας στην Τσεχία
- Επενδύσεις της Τσεχίας στην Ελλάδα
- Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Τσεχίας
- Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2020
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3. Συμπεράσματα – Προτάσεις
- Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών
- Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων
- Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας
4. Παράρτημα
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.:493]
1.

Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή δημοσιεύει καθοδήγηση για την εναρμονισμένη εφαρμογή των
κανόνων για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και προάγει την παρακολούθηση των αλιευτικών
εργαλείων

2.

ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Προς έναν ισχυρότερο και ανθεκτικότερο χώρο Σένγκεν

3.

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Εαρινή Δέσμη: προετοιμασία του εδάφους για ισχυρή και βιώσιμη ανάκαμψη

4.

Η Επιτροπή προτείνει την έκδοση αξιόπιστης και ασφαλούς ψηφιακής ταυτότητας για όλους τους
Ευρωπαίους

5.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE: Η ΕΕ ΤΙΜΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ LIFE ElClimA &
LIFE ADAPT2CLIMA OI ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

6.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει νέα εργαλεία για ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα

7.

Πρόταση της ΕΕ για ισχυρή, πολυμερή δράση στον τομέα του εμπορίου για την αντιμετώπιση της
πανδημίας COVID-19

8.

Κρατικές ενισχύσεις: Κατευθυντήριες γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια

9.

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Τροφίμων: δήλωση της Επιτρόπου κ. Στέλλας Κυριακίδου

10. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2022: Επιτάχυνση της ανάκαμψης της Ευρώπης και πρόοδος προς ένα
πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό μέλλον
11. Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις
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8

12. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή δημοσιεύει τα προκαταρκτικά πορίσματα της τομεακής
έρευνας για το καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων
13. Κυβερνοασφάλεια της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας Κοινής Κυβερνομονάδας για την
ενίσχυση της αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας μεγάλης κλίμακας
14. Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»: Η Επιτροπή στηρίζει ερευνητές και οργανισμούς με 822 εκατ.
ευρώ το 2021
15. Επίσημη έναρξη των προγραμμάτων Erasmus+, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και Δημιουργική
Ευρώπη για το 2021-2027
16. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της
Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
17. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ύψους
30,5 δισ. ευρώ της Ελλάδας
18. Η Επιτροπή θα επενδύσει 14,7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για μια
πιο υγιή, πιο πράσινη και πιο ψηφιακή Ευρώπη
19. REACT-EU: Πρόσθετα κονδύλια ύψους πάνω από 2 δισ. ευρώ για πέντε χώρες, εκ των οποίων 1,6 δισ.
για την Ελλάδα
20. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα εγγυήσεων ύψους 30 εκατ. ευρώ για
τη στήριξη μικρομεσαίων εταιρειών του κατασκευαστικού τομέα που έχουν πληγεί από την έξαρση
του κορονοϊού
21. To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δίνουν το πράσινο φως για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο+
22. ΦΠΑ: οι νέοι κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ θα απλουστεύσουν τη ζωή των εμπόρων
και θα εισαγάγουν μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές
23. Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας
24. NextGenerationEU: Η Επιτροπή καταβάλλει τις πρώτες πληρωμές ύψους 800 εκατ. ευρώ για την
ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης*
25. Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή αναθεωρεί τους κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των
προϊόντων και την καταναλωτική πίστη
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26. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την αύξηση του ελληνικού προγράμματος επιστρεπτέων
προκαταβολών κατά 1,5 δισ. ευρώ
27. Οδηγός της Ε.Ε. με τίτλο: «Guide on EU funding for tourism» που αφορά τη χρηματοδότηση της Ε.Ε.
στον κλάδο του τουρισμού
28. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Horizon Europe - budget» που αφορά τον προϋπολογισμό του
προγράμματος Ορίζοντα Ευρώπη
29. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «European Innovation Scoreboard 2021 - Country profile: Greece» που
αφορά τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας 2021 για την Ελλάδα.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:494]

1.

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

2.

Μήνυμα του Υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων και
εξαγωγικών φορέων σε διαβούλευση (έως 09.07.2021) της Ε. Επιτροπής, στο πλαίσιο αξιοποίησης της
Συμφωνίας ΕΕ – Καναδά (CETA). Το ερωτηματολόγιο μπορεί να αναζητηθεί στην ηλ.
δ/νση: https://trade.ec.europa.eu/consultations/#_tab_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.:495]
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. «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Β' κύκλος)»
Επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 9/7/2021 - 29/9/2021, ώρα 15:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5290

3. «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την
επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το
2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η στήριξη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί
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με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της
μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 16/6/2021 - 29/9/2021, ώρα 17:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=81&cs=

4. «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών
Natura 2000»
Δράσεις για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και περί της
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 23/6/2021 - 14/1/2022
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5291

5. «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 στη Στερεά Ελλάδα»
Στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 21/6/2021 - 21/7/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5287

6. «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
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7. «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
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

8. «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

9. «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

10. «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.
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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
11. «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

12. «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

13. «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
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14. «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
Περίοδος υποβολής: 12/5/2021 - 30/9/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5240

15. «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

16. «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

17. «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

een.ec.europa.eu

15

18. «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

19. «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

20. «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

21. «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
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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

22. «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

23. «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

24. «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

25. «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
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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

26. «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

27. «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

28. «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
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29. «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

30. «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

31. «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού - φυσικού
αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στη
Στερεά Ελλάδα»
Παρεμβάσεις που εντάσσονται στις εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των
Ενδιάμεσων Φορέων των Δήμων Λαμιέων, Χαλκιδέων, Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 26/2/2020 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4713
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32. «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

33. «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

34. «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

35. «Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»
Για την βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς το ΕΤΘΑ στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
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36. «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

37. «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/

38. «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
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1355

39. «1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»».
Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων
Δικηγόρων» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά στη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης
στην περίπτωση απόρριψης και στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών.

een.ec.europa.eu

21

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων προκειμένου οι
δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να
αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και
σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
εθνικούς πόρους.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1278

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.:496]

1.

Πρόσκληση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη 2η
Ολοκληρωμένη Εξαγωγική – Διαδικτυακή Δράση Τροφίμων & Ποτών “The Greek Nordic
Trade”, 15/10 έως 15/11/2021

Η Περιφέρεια Στερεά Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στη 2η Ολοκληρωμένη Εξαγωγική
– Διαδικτυακή Δράση Τροφίμων & Ποτών “The Greek Nordic Trade”, που θα πραγματοποιηθεί
από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2021, στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο
δυνατόν και όχι αργότερα από την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας την
αίτηση συμμετοχής

προς

την

Περιφέρεια

Στερεάς

Ελλάδας

επιλέγοντας

τον

σύνδεσμο:

https://forms.gle/Z9ic3uVbnppK4o8L7
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.
Για πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικτυακή Δράση “The Greek Nordic Trade” πατήστε ΕΔΩ.
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2.

14η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Φρούτων και Λαχανικών
ASIA FRUIT LOGISTICA, Χονγκ Κονγκ, 07. – 09.09.2022
ASIAFRUIT CONGRESS, Χονγκ Κονγκ, 06.09.2022

Δρόμους εξωστρέφειας στην ασιατική αγορά τροφίμων ανοίγει το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο,
που διοργανώνεται για τέταρτη φορά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα. Η
ASIA FRUIT LOGISTICA 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Asia WorldExpo Center, του Χονγκ Κονγκ, θα ανοίξει τις πύλες της από τις 7 έως τις 9 Σεπτεμβρίου του 2022,
ενώ το ASIAFRUIT CONGRESS θα φιλοξενηθεί στην ίδια τοποθεσία, μια ημέρα πριν από την
επίσημη έναρξη της έκθεσης, στις 6 Σεπτεμβρίου 2022.
Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της το αργότερο έως τις 31
Ιανουαρίου 2022, 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

3.

Διεθνής Πράσινη Εβδομάδα Βερολίνου, 21. - 30.01.2022 - 96η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και
Αγροτικών Παραδοσιακών Προϊόντων με απευθείας πώληση στον τελικό καταναλωτή!

Τις πύλες της θα ανοίξει από τις 21 έως τις 30 Ιανουαρίου 2022 η 96η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και
Αγροτικών Παραδοσιακών Προϊόντων με απευθείας πώληση στο κοινό, International Green Week

een.ec.europa.eu

23

Berlin 2022, η οποία πραγματοποιείται στον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου, τον οποίο
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Η International Green Week Berlin, λαμβάνει χώρα από το 1926 και είναι μία από τις λίγες εκθέσεις
στη Γερμανία με απευθείας πώληση στο κοινό.
Η εταιρία-μέλος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, K.L.Ni Promotion, διοργανώνει Ελληνικό
Ομαδικό Περίπτερο με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, επιθυμώντας να
ανοίξει δρόμους εξωστρέφειας για ελληνικές επιχειρήσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη διοργάνωση, η οποία για πρώτη φορά, στην 95η εμφάνισή της,
διεξήχθη ψηφιακά, πάνω από 20.000 επισκέπτες εγγράφηκαν στην πλατφόρμα της έκθεσης και
παρακολούθησαν όλες τις εξελίξεις στον κλάδο της αγροτικής οικονομίας και της βιομηχανίας
τροφίμων.
Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της Διεθνούς Έκθεσης Πράσινη Εβδομάδα στην
Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην
ιστοσελίδα www.german-fairs.gr .

4.

FRUIT LOGISTICA, 9 έως 11 Φεβρουαρίου 2022

Άνοιξε η πλατφόρμα δήλωσης στη FRUIT LOGISTICA, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα
από 09 – 11 Φεβρουαρίου 2022 και θα παραμείνει ανοιχτή για δηλώσεις συμμετοχής έως τις
31.07.2021.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.
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5.

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.

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.:497]
•

2021/C 237/01 Κοινωνικές αγορές — Οδηγός για τη συνεκτίμηση κοινωνικών παραμέτρων στις
δημόσιες συμβάσεις — 2η έκδοση

•

2021/C 210/01 Συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα «Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης κατά την
ψηφιακή δεκαετία: Σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης και του μετασχηματισμού»

•

2021/C 216/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τα
πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών
προϊόντων στο περιβάλλον

•

2021/C 220/01 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Προκλήσεις της τηλεργασίας: οργάνωση του χρόνου εργασίας, ισορροπία επαγγελματικής και
ιδιωτικής ζωής, δικαίωμα αποσύνδεσης» (Διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της
πορτογαλικής Προεδρίας)

•

2021/C 220/02 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Τηλεργασία και ισότητα των φύλων — Προϋποθέσεις ώστε η τηλεργασία να μην οξύνει την άνιση
κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών της μη αμειβόμενης φροντίδας και των οικιακών εργασιών,
και ώστε να αναδειχθεί σε μέσο προώθησης της ισότητας των φύλων»[Διερευνητική γνωμοδότηση
κατόπιν αιτήματος της πορτογαλικής Προεδρίας]

•

2021/C 220/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ο
ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος»(Διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της
πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ)

•

2021/C 220/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέματα
«Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Έκθεση του 2020 σχετικά με την
κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 για τη
διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το κλίμα»[COM(2020) 950 final] και
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Μια αξιολόγηση σε
επίπεδο ΕΕ των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα: Τόνωση της πράσινης μετάβασης και
προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης μέσω ενοποιημένου σχεδιασμού για την ενέργεια και το
κλίμα»[COM(2020) 564 final])
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•

2021/C 220/06 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013»[COM(2020) 824 final — 2020/0360 (COD)]

•

2021/C 220/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, και την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή — Μετάβαση της τελωνειακής ένωσης στο επόμενο στάδιο:
σχέδιο δράσης»[COM(2020) 581 final]

•

2021/C 220/08 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση
περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελωνεία και για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013»[COM(2020) 673 final — 2020/306 (COD)]

•

2021/C 220/09 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Έκθεση
στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2020 — Στρατηγική ανάλυση προοπτικών — Χάραξη της πορείας
προς μια πιο ανθεκτική Ευρώπη»[COM(2020) 493 final]

•

2021/C 220/10 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) 592 final]

•

2021/C 220/11 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 — Ένας νέος ΕΧΕ για την
έρευνα και την καινοτομία»[COM(2020) 628 final]

•

2021/C 220/15 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα — Αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μετά την πανδημία COVID19»[COM(2020) 822 final]

•

2021/C 220/16 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για επαρκείς κατώτατους
μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση»[COM (2020) 682 final — 2020/310 (COD)]
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•

2021/C 220/17 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 — Ανθεκτικότητα ως προς
τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας: Χαρτογραφώντας την πορεία προς μεγαλύτερη ασφάλεια και
βιωσιμότητα»[COM(2020) 474 final]

•

2021/C 220/18 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Απαιτήσεις βιωσιμότητας για τις μπαταρίες στην ΕΕ»[COM(2020) 798 final — 2020/353 (COD)]

•

2021/C 221/03 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια — Σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της
κοινωνίας: Ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση

•

2021/C 226I/03 Δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με τη διακυβέρνηση όσον αφορά τον Μηχανισμό
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη

•

2021/C 226I/04 Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με γεωπολιτικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας — Η Ευρώπη στον
κόσμο

•

2021/C 232/21 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την
πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση
του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα
(COM(2019)0496 — C9-0144/2019 — 2019/2137(BUD))

•

2021/C 237/01 Κοινωνικές αγορές — Οδηγός για τη συνεκτίμηση κοινωνικών παραμέτρων στις
δημόσιες συμβάσεις — 2η έκδοση

•

2021/C 243/01 Θέση (ΕΕ) αριθ. 26/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, ενόψει της έκδοσης
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν
τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησηςΕγκρίθηκε από
το Συμβούλιο στις 27 Μαΐου 2021

•

2021/C 243/02 Σκεπτικό του Συμβουλίου: Θέση (ΕΕ) αριθ. 26/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις
ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος
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υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής
χρηματοδότησης
•

2021/C 248/03 Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας και των μέτρων εμπορικής
άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βόρεια Ιρλανδία από την 1η Ιανουαρίου 2021

•

2021/C 251/01 Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10061 —
Coca Cola Hellenic Bottling Company/Heineken/Stockday) ( 1 )

ΕΥΡΩΠΙΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
•

2021/C 207/06 Διορθωτικό στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2021 — EAC/A01/2021 —
Πρόγραμμα Erasmus+ ( EE C 103 της 25.3.2021 )

•

2021/C 229/06 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του
προγράμματος εργασίας 2021-2022 στο πλαίσιο του προγράμματος–πλαισίου έρευνας και καινοτομίας
«Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:498]
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/876 της Επιτροπής, L192 της 31ης Μαΐου 2021, για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 όσον αφορά τις αιτήσεις αδειοδότησης και
τις εκθέσεις αναθεώρησης για τις χρήσεις ουσιών στην παραγωγή ανταλλακτικών παλαιού τύπου και
στην επισκευή αντικειμένων και σύνθετων προϊόντων που δεν παράγονται πλέον, και για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/880 της Επιτροπής, L194 της 5ης Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/686 για τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις
ιχνηλασιμότητας, υγείας των ζώων και πιστοποίησης για τις μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού
υλικού ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων στο εσωτερικό της Ένωσης ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/912 της Επιτροπής, L199 της 4ης Ιουνίου 2021, για την έγκριση
τροποποιήσεων στις προδιαγραφές του νέου τροφίμου λακτο-N-νεοτετραόζη (μικροβιακής πηγής) και
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 ( 1 )
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/932 της Επιτροπής, L204 της 9ης Ιουνίου 2021, για την αναστολή
της άδειας για τη νατριούχο λασαλοσίδη Α (Avatec 15 % cc) και τη νατριούχο λασαλοσίδη A (Avatec
150 G) ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση και κοτόπουλα εκτρεφόμενα για
ωοπαραγωγή (κάτοχος της άδειας Zoetis Belgium SA) ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/934 της Επιτροπής, L204 της 9ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση
ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της κλασικής πανώλης των χοίρων ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/821του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L206 της 20ής Μαΐου
2021, θέσπιση ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας,
της διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/952 της Επιτροπής, L209 της 11ης Ιουνίου 2021, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για
την αφρικανική πανώλη των χοίρων ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L211 της 14ης
Ιουνίου 2021, σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών
πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από
αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία
κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/954 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L211 της 14ης
Ιουνίου 2021, σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών
πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από
αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν
ή διαμένουν νόμιμα στις επικράτειες κρατών μελών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 (
1)

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/967 της Επιτροπής, L214 της 16ης Ιουνίου 2021, σχετικά με την
ανανέωση της άδειας του χηλικού σύμπλοκου μαγγανίου-υδροξυ-αναλόγου της μεθειονίνης ως
πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
350/2010 ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/968 της Επιτροπής, L214 της 16ης Ιουνίου 2021, σχετικά με την
ανανέωση της άδειας του χηλικού σύμπλοκου ψευδαργύρου-υδροξυ-αναλόγου της μεθειονίνης ως
πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
335/2010 ( 1 )
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/969 της Επιτροπής, L214 της 16ης Ιουνίου 2021, σχετικά με τη
χορήγηση άδειας για τη χρήση της L-θρεονίνης που παράγεται από Escherichia coli CGMCC 13325 ως
πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/994 της Επιτροπής, L219 της 18ης Ιουνίου 2021, για την
τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών
μέτρων ελέγχου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1006 της Επιτροπής, L222 της 12ης Απριλίου 2021, για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά το υπόδειγμα πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής
παραγωγής ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1040 της Επιτροπής, L225 της 16ης Απριλίου 2021, για
την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/128 όσον αφορά τις απαιτήσεις για
τα φυτοφάρμακα στα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς που παρασκευάζονται για την κάλυψη
των διατροφικών απαιτήσεων των βρεφών και των μικρών παιδιών ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1041 της Επιτροπής, L225 της 16ης Απριλίου 2021, για
την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/127 όσον αφορά τις απαιτήσεις για
τα φυτοφάρμακα στα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας
(1)

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1044 της Επιτροπής, L225 της 22ας Ιουνίου 2021, σχετικά με τη
χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο «Pesguard® Gel» ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1045 της Επιτροπής, L225 της 24ης Ιουνίου 2021, για την
έγκριση του χλωριούχου διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε
βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 3 και 4 ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1051 του Συμβουλίου, L227 της 18ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων
ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1052 του Συμβουλίου, L227 της 18ης Ιουνίου 2021, 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
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1053 της Επιτροπής, L227 της 25ης Ιουνίου 2021, για την
κατάργηση των οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους
χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, οι οποίοι
επιβλήθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2272

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:499]
•

Εκτελεστική απόφαση (EE) 2021/1035 της Επιτροπής, L226 της 23ης Ιουνίου 2021, για την
τροποποίηση των εκτελεστικών αποφάσεων 2013/648/ΕΕ και 2013/650/ΕΕ όσον αφορά τον κάτοχο
της έγκρισης και τον εκπρόσωπό του στην Ένωση για τη διάθεση, στην αγορά, προϊόντων που
περιέχουν, αποτελούνται από ή παράγονται από ορισμένες σειρές γενετικώς τροποποιημένου
αραβοσίτου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 4317] ( 1 )

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1036 της Επιτροπής, L226 της 22ας Ιουνίου 2021, για την
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1113 όσον αφορά τον κάτοχο της έγκρισης και
τον εκπρόσωπό του στην Ένωση για τη διάθεση, στην αγορά, προϊόντων που παράγονται από
γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της σειράς Η7-1 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021)
4325] , (Τα κείμενα στη γερμανική και την ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

•

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1054 του Συμβουλίου, L227 της 21ης Ιουνίου 2021, σχετικά με τη θέση που
πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Μελών του
Διεθνούς Συμβουλίου Ελαίας όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας για τα ελαιόλαδα και τα πυρηνέλαια
και τη μέθοδο ανάλυσης για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας των φυτικών ελαίων σε
στιγμασταδιένια

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:500]
•

Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/884 της Επιτροπής, L194 της 8ης Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος
IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την
περίοδο ισχύος μιας εξαίρεσης για τη χρήση υδραργύρου σε ηλεκτρικά περιστρεφόμενα εξαρτήματα
σύνδεσης που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ενδοφλέβιας υπερηχογραφικής απεικόνισης ( 1 )

•

Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2021/971 της Επιτροπής, L214 της 16ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση
του παραρτήματος I της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά
κτηνοτροφικών φυτών, του παραρτήματος I της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας
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σπόρων δημητριακών προς σπορά, του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου περί
εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου
περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών και του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του
Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, όσον αφορά τη
χρησιμοποίηση βιοχημικών και μοριακών τεχνικών
•

Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/1047 της Επιτροπής, L225 της 5ης Μαρτίου 2021, για την
τροποποίηση της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά την επικαιροποίηση του καταλόγου των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων
σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17ης
Φεβρουαρίου 2020 ( 1 )

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:501]
•

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L204
της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου ( EE L 150 της 14.6.2018 )

•

Διορθωτικό στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, L204 της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων ( EE L 124 της 20.5.2003 )

•

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/850 της Επιτροπής, L214 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 ( EE L 188 της 28.5.2021 )

•

Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/217 της Επιτροπής, L214 της 4ης
Οκτωβρίου 2019, για την τροποποίηση 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, και
για τη διόρθωση του εν λόγω κανονισμού ( EE L 44 της 18.2.2020 )

•

Τροποποιήσεις στην τελωνειακή σύμβαση περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων βάσει των
δελτίων TIR (σύμβαση TIR 1975) — L193 Σύμφωνα με την κοινοποίηση C.N.85.2021.TREATIESXI.A.16 του ΟΗΕ, οι ακόλουθες τροποποιήσεις της σύμβασης TIR τίθενται σε ισχύ την την 1η Ιουνίου
2021 για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:502]
•

Σύσταση (EE) 2021/946 της Επιτροπής, L210 της 3ης Ιουνίου 2021, σχετικά με κοινή εργαλειοθήκη
της Ένωσης για μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή
ταυτότητα

•

Σύσταση (EE) 2021/961 του Συμβουλίου, L213I της 14ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση της
σύστασης (ΕΕ) 2020/1475 σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον
περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ( 1 )

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:503]

•

COM/2021/314 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα πρέπει να
ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη επιτροπή εμπορίου που έχει συσταθεί από τη
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής
Δημοκρατίας του Βιετνάμ όσον αφορά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής
εμπορίου

•

COM/2021/328 Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της
αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας

•

COM/2021/380 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Πρώτα διδάγματα από την
πανδημία της COVID-19

•

COM/2021/310 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 οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού
δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

•

COM/2021/279 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και κατευθύνσεις για
το 2022
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•

COM/2021/295 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου του Συστήματος Πληροφόρησης για
την Εσωτερική Αγορά (IMI) στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

•

COM/2021/287 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων

•

COM/2021/288 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το άρθρο 17 της οδηγίας 2019/790 για τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

•

COM/2021/277 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρατηγική προς έναν πλήρως λειτουργικό και ανθεκτικό χώρο Σένγκεν

•

COM/2021/528 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ενισχυμένη εποπτεία - επικαιροποίηση - Ελλάδα,
Ιούνιος 2021

•

COM/2021/500 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Συντονισμός των οικονομικών πολιτικών το 2021: αντιμετώπιση της
πανδημίας COVID-19, στήριξη της ανάκαμψης και εκσυγχρονισμός της οικονομίας μας

•

COM/2021/508 Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη διατύπωση γνώμης του
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας 2021 της Ελλάδας

•

COM/2021/282 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές
για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:504]

Λεπτομέρειες

1

316125-2021

2

316123-2021

3

331483-2021

4

331132-2021

5

328015-2021

6

327976-2021

Κύπρος-Λευκωσία: Καλώδια
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος
Είδος αγοραστή: Φορέας κοινής
ωφελείας
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Κύπρος-Λευκωσία: Χημικά
προϊόντα
Είδος αγοραστή: Φορέας κοινής
ωφελείας
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Ξάνθη: Οικοδομικά υλικά
Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και
τοπικές αρχές
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Αργοστόλι: Ζωικά
προϊόντα, κρέας και προϊόντα
κρέατος
Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και
τοπικές αρχές
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Αθήνα: Ορυκτέλαια
Είδος αγοραστή: Υπουργείο και
κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή
αρχή
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Έτοιμα
γεύματα
Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και
τοπικές αρχές
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
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Χώρα

Ημερομηνία
δημοσίευσης

Προθεσμία

CY

22/06/2021

30/07/2021

CY

22/06/2021

14/07/2021

GR

02/07/2021

05/08/2021

GR

02/07/2021

29/07/2021

GR

30/06/2021

26/07/2021

GR

30/06/2021

30/07/2021
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Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες

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.:505]
1.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRLT20210616001) – Λιθουανική επιχείρηση

αναζητά προμηθευτές γκουρμέ

τροφίμων. Η εταιρεία ενδιαφέρεται για συνεργασία με παραγωγούς / προμηθευτές των κάτωθι:
- Προϊόντα υψηλής ποιότητας γκουρμέ φαγητού (ήδη συσκευασμένα), όπως ελαιόλαδο ψυχρής
πίεσης, μαριναρισμένες ελιές και άλλα λαχανικά ή φρούτα, έλαια, μαρμελάδες, κρέμες, σάλτσες,
μπαχαρικά, αποξηραμένα κρέατα, μπισκότα, κράκερ, προϊόντα ψωμιού, κονσερβοποιημένα λαχανικά,
τυριά, ξύδι, γκουρμέ σνακ, πατέ, κατεψυγμένες γαρίδες, μύδια, σαλιγκάρια, πάπια, χοιρινό, κουνέλι,
υγιεινά σνακ, γλυκά κτλ.

2.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRO20210603001) –

Ρουμανική εταιρεία που ειδικεύεται στο εμπόριο φυσικών

προϊόντων διατροφής ενδιαφέρεται να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της. Για το
σκοπό αυτό, η εταιρεία αναζητά διεθνείς προμηθευτές αποξηραμένων φρούτων και σπόρων, για χύμα
παράδοση. Η συνεργασία θα βασίζεται σε συμφωνίες προμηθευτών.

3.

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (BRNL20210618001) – Ολλανδός σχεδιαστής ξύλινων
εκπαιδευτικών παιχνιδιών αναζητά κατασκευαστή στην Ευρώπη που μπορεί να παράγει τα ξύλινα
παιχνίδια με σήμανση CE για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών. Οι πιθανοί κατασκευαστές μπορούν να
προσδοκούν σε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία για την παράδοση / προμήθεια των ξύλινων κουτιών
παιχνιδιών.

4.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ (BRSI20210507001) –Σλοβενική εταιρεία που προσφέρει φιλικά προϊόντα για νέες
μητέρες και μωρά αναζητά κατασκευαστές φυσικών υφασμάτων (βαμβάκι, μπαμπού, λινό, κάνναβη)
από την ΕΕ και πέραν αυτής για να υπογράψει συμφωνία μαζί τους συμφωνίες κατασκευής.

5.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (BRFR20210512001) – Γάλλος εισαγωγέας / χονδρέμπορος όλων
των τύπων παπουτσιών και υποδημάτων αναζητά νέους προμηθευτές χαμηλού κόστους παντοφλών,
μποτών χιονιού και μποτών βροχής. Η εταιρεία επιθυμεί να συνάψει συμφωνία κατασκευής
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6.

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRRU20210521001) – Ρωσική εταιρεία από την περιοχή Voronezh είναι
κατασκευαστής ταινιών συρρίκνωσης PVC και διανομέας οικιακών χημικών προϊόντων. Η εταιρεία
αναζητά κατασκευαστές προϊόντων υγιεινής και καθαρισμού προκειμένου να συνάψει συμφωνία
υπηρεσιών διανομής.

7.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRTR20210531001) – Εμπορικός αντιπρόσωπος για τις αραβικές και τις τουρκικές
αγορές, με έδρα την Τουρκία, αναζητά παραγωγούς και διανομείς αποξηραμένων τροφίμων, τροφίμων
κονσερβοποιημένων τροφίμων, καλλυντικών, ιατρικών ειδών και φαρμακευτικών προϊόντων στην
Ευρώπη που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αραβική και την τουρκική αγορά. Η
τουρκική εταιρεία επιδιώκει να βρει νέους συνεργάτες προκειμένου να συνάψει συμφωνίες διανομής ή
εμπορικής αντιπροσωπείας.

8.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRXK20210527001) – Εταιρεία από το Κόσοβο
προσφέρει τις υπηρεσίες διανομής της στην περιοχή για κατασκευαστές διαφορετικών ομάδων
προϊόντων. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες πωλήσεων, συσκευασίας και διανομής καθώς και όλες τις
logistics πτυχές της συνεργασίας. Η εταιρεία αναζητά διάφορα προϊόντα από διάφορες βιομηχανίες. Η
εταιρεία επιδιώκει συμφωνίες παροχής υπηρεσιών διανομής με εταιρείες που ενδιαφέρονται για
διανομή στην αγορά του Κοσσυφοπεδίου

9.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (BRRO20210526001) –
Ρουμανική εταιρεία από την Τρανσυλβανία ειδικεύεται στην κατασκευή casual ενδυμάτων και
φορεμάτων. Η εταιρεία επιθυμεί να επεκτείνει το δίκτυο προμηθευτών υφασμάτων εντοπίζοντας νέους
επιχειρηματικούς εταίρους, ώστε να συνάψει μαζί τους\ συμφωνίες προμήθειας. Η ρουμανική εταιρεία
ενδιαφέρεται να εντοπίσει διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους που είναι σε θέση να προμηθεύουν
υψηλής ποιότητας πολυεστέρα, σατέν, βαμβάκι, μετάξι και βισκόζη.

10. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRXK20210527002) – Διανομέας από το Κόσοβο με 8 χρόνια
εμπειρίας στην αγορά, αναζητά πρόσθετα προϊόντα για να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του βάσει
συμφωνιών παροχής υπηρεσιών διανομής. Η τρέχουσα εστίαση του διανομέα είναι στα φαρμακευτικά
προϊόντα, προ-φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, test covid κ.λπ.
11. Ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα
Χώρα: ΤΥΝΗΣΙΑ
Εταιρεία: LE GROUPE EVOLUTION
Δ/νση: Avenue du Caire, route Msaken-Zawia, Sousse, Tunisie.
Τηλ.: (+216) 73 386 145 (+216) 73 386 146 (+216) 73 386 147
Email: evolution@topnet.tn
Website: https://groupe-evolution.com/
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12. Ζήτηση για ελαιόλαδο
Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ
Εταιρεία: ZARUBI PITSUCHEI HAGALIL LTD
Πρόσωπο Επικοινωνίας: chiko bar-lev
Δ/νση: ATAASIA 14 ST. AFULA ILIT, ISRAEL
Τηλ.: +972526662117
Email: ofir@zarubi.co.il
Website: www.parthenonmarket.ca
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
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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