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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:554]  

 

 

 

• 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  

 

 

 

 

 

 

http://www.brexit.gov.gr/
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%9C%CE%92%208%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82%20gb.pdf


 

 een.ec.europa.eu                   3 
 

ΑΛΒΑΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:555]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιούνιος 2021 

 

ΑΡΜΕΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:556]  

• Οδηγός Επενδύσεων ανά περιφέρεια στην Αρμενία 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:557]  

• Ετήσια Έκθεση 2020 για την Οικονομία και την Ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων 

Ελλάδας – Αυστρίας  

1. Γενικά Στοιχεία 

2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας -Αυστρίας 

3. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

- Στρατηγική εισόδου στην Αυστριακή αγορά 

                                             - Με συμμετοχή σε διεθνείς και τοπικές εκθέσεις 

                                             - Απευθείας σε σούπερ μάρκετ 

                                             - Συμμετοχή σε εκδηλώσεις b2b και άλλες εκδηλώσεις 

                                       - Προωθητικές ενέργειες 

                                       - Συμμετοχή σε φεστιβάλ και υπαίθριες εκδηλώσεις 

                                      - Επισκέψεις στη χώρα για επιχειρηματικές συναντήσεις 

• Οικονομικό προφίλ Αυστρίας 2020 

                                      - Οι 8 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα 

 

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:558]  

• Ο Τομέας των Κατασκευών στη Βόρεια Μακεδονία, Ιούλιος 2021 

1. Παρουσίαση Κλάδου 

2. Προσφορά 

3. Ζήτηση 

4. Εξωτερικό Εμπόριο 

5. Θεσμικό Πλαίσιο 

6. Συμπεράσματα – Τελικές Παρατηρήσεις 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:559]  

• Οικονομικό Προφίλ Βουλγαρίας 2021 

 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/07/EnimerotikoDeltio-alb-June2021.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20am.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/75965
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/75965
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%20-%202020%20at.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97_construction%202021%20mk.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/76052
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ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:560]  

• Ετήσια Έκθεση 2020 για την Οικονομία και την Ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων 

Ελλάδας – Γαλλίας 

1. Οικονομία Γαλλίας 

2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας -Γαλλίας 

- Διμερές Εμπόριο 

     - Εμπόριο Αγαθών 

                                         - Εμπόριο Υπηρεσιών 

                                    - Άμεσες επενδύσεις 

                                         - Επενδύσεις της Ελλάδας στη Γαλλία 

                                         - Επενδύσεις της Γαλλίας στην Ελλάδα 

                                     - Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας  

                                     - Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2019 

                             3. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

                                       - Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

                                       - Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

                                       - Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

                                       - Προτάσεις ενίσχυσης διμερούς θεσμικού πλαισίου 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:561]  

• Βαυαρία και Βερολίνο πρώτες στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων - Επιχειρηματικές εξελίξεις στη 

Γερμανία 

• Γερμανική Κεντρική Στατιστική Αρχή - Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας 

          -  Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίας με χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

          - Εμπορικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο 

          - Εμπορικές Συναλλαγές με άλλες επιλεγμένες χώρες 

• Απολογισμός διαδικτυακής θεματικής εκδήλωσης για απολιγνιτοποίηση και πράσινη ενεργειακή 

μετάβαση 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:562]  

• Οικονομικό Προφίλ Γεωργίας 2020 

      

ΙΡΑΚ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:563]  

• Οδηγός Επιχειρείν 2020 

                       - Βασικά Στοιχεία για το Ιράκ 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Annual_Report_2020%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Annual_Report_2020%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/76002
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/76002
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/75989
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7%20%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7%20%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/OIKONOMIKO%20PROFIL%202020_GEORGIA%20ge%20ge.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/75860
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                       - Συνοπτικά στοιχεία διμερών οικονομικών σχέσεων Ελλάδος – Ιράκ 

                       - Η οικονομία της Περιφέρειας Κουρδιστάν 

                       - Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

                       - Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

                       - Φορολογία – Δασμολόγηση 

                       - Κύριοι Τομείς Ιρακινής  Οικονομίας 

                       - Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδος - Ιράκ 

 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:564]  

• Οικονομικό Προφίλ Ισραήλ 2020 

                                      - Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα 

 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:565]  

• Οικονομικό προφίλ Ιταλίας 2020 

                                      - Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:566]  

• Οικονομικό Προφίλ Κροατίας 2020 

 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:567]  

• Ετήσια Έκθεση 2020 για την Ολλανδική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδος – 

Ολλανδίας 

1. Οικονομία Ολλανδίας 

2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας -Ολλανδίας 

- Διμερές Εμπόριο 

     - Εμπόριο Αγαθών 

                                         - Εμπόριο Υπηρεσιών 

                                    - Άμεσες επενδύσεις 

                                         - Επενδύσεις της Ελλάδας στην Ολλανδία 

                                         - Επενδύσεις της Ολλανδίας στην Ελλάδα 

                                     - Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Ολλανδίας 

                                     - Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2020 

                             3. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

                                       - Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/75851
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82%202020_14072021%20it.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/75836
https://agora.mfa.gr/infofiles/Annual%20Report%202020%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Annual%20Report%202020%20nl.pdf
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                                       - Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

                                       - Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

                                      - Προτάσεις ενίσχυσης διμερούς θεσμικού πλαισίου 

• Η αγορά του ελαιόλαδου και των ελαιών στην Ολλανδία 

1. Παραγωγή, κατανάλωση και τιμές καταναλωτή ελαιόλαδου 

2. Εισαγωγές ελαιόλαδου 

3. Παραγωγή, κατανάλωση και τιμές καταναλωτή ελαιών 

4. Εισαγωγές ελαιών 

5. Προοπτικές 

6. Πηγές 

• Διμερές Εμπόριο Ελλάδος και Ολλανδίας – πρώτο τρίμηνο 2021 

                                      - Κυριότερες Εξαγωγές Ελλάδος προς Ολλανδία – πρώτο τρίμηνο 2021 

• Η αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ολλανδία 

1. Παραγωγικό Περιβάλλον 

2. Κατανάλωση και τιμές καταναλωτή 

3. Εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων Ολλανδίας 

                                       - Εισαγωγές 

                          - Εξαγωγές 

4. Διμερές Εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων  

                                         - Ελληνικές Εξαγωγές στην Ολλανδία 

                          - Εισαγωγές Ελλάδας από την Ολλανδία 

5. Προοπτικές 

6. Σχετικές οργανώσεις/ενώσεις & πηγές 

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:568]  

• Οικονομικό Προφίλ Ουκρανίας 2020 

• Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, Ιούνιος 2021 

• Οδηγός Επιχειρείν στην Ουκρανία 2021 

1. Γενικά Στοιχεία 

2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

3. Φορολογία – Δασμολόγηση 

4. Επενδυτικό Περιβάλλον 

5. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/OLIVE%20OIL%20AND%20OLIVES%20Market%20resarch%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/bilateral%20trade%20Jan-March%202021%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91_%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3_%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91_23_7_2021%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/75853
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85%202021-converted%20ua.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BD%20-%20%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%202021-converted%20ua.pdf
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ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:569]  

• Ετήσια Έκθεση 2021(στοχεία 2020) για την Οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την Ανάπτυξη 

των Διμερών Οικονομικών & Εμπορικών Σχέσεις Ελλάδος – Ρωσικής Ομοσπονδίας 

1. Οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

2. Οικονομικές Εμπορικές σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας 

- Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις 

     - Διμερές Εμπόριο Προϊόντων 

                                         - Διμερές Εμπόριο Υπηρεσιών 

                                         - Διμερής ενεργειακή συνεργασία 

                                    - Διμερείς Άμεσες επενδύσεις 

                                         - Επενδύσεις της Ελλάδας στη Ρωσική Ομοσπονδία  

                                         - Επενδύσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα 

                                     - Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας –Ρωσικής Ομοσπονδίας 

                                     - Απολογισμός δράσεων και άλλων δραστηριοτήτων κατά το έτος 2019 

                             3. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

• Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, Ιούνιος 2021 

• Οικονομικό προφίλ Λευκορωσίας 2020 

                                      - Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα 

• Οικονομικό προφίλ Τατζικιστάν 2020 

                                      - Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα 

 

 

ΣΕΡΒΙΑ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:570]  

• Οικονομικό προφίλ Σερβίας 2020 

                                      - Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα 

                 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

 

 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_%CE%A1%CE%A9%CE%A3_%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91_2021_714%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_%CE%A1%CE%A9%CE%A3_%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91_2021_714%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_June_2021%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1_2020%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB_%CE%A4%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD_2020%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82%202020%20rs.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:571] 

 

1. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή εγκρίνει την ελληνική συμφωνία εταιρικής σχέσης ύψους 21 

δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 

 

2. Η Επιτροπή εκδίδει νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη θωράκιση μελλοντικών έργων 

υποδομής έναντι της κλιματικής αλλαγής 

 

3. Κυβερνοασφάλεια: Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύονται να δημιουργήσουν υποδομή κβαντικής 

επικοινωνίας 

 

4. InvestEU: Η Επιτροπή διορίζει Επιτροπή Επενδύσεων 

 

5. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα ύψους 130 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 

των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό 

 

6. Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά 12 κρατών μελών για τη μη μεταφορά κανόνων της 

ΕΕ που απαγορεύουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 

 

7. Η πρωτοβουλία «No More Ransom» που βοήθησε 6 εκατομμύρια θύματα να ανακτήσουν τα δεδομένα 

τους κλείνει 5 χρόνια και αποκτά νέο ιστότοπο για ταχύτερη βοήθεια 

 

8. REACT-EU: Επιπλέον κονδύλια ύψους 336 εκατ. ευρώ σε τέσσερα κράτη μέλη για μια δίκαιη, 

πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη,  εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα 

 

9. Το κράτος δικαίου κατά το 2021: Η έκθεση της ΕΕ δείχνει ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις στα κράτη 

μέλη αλλά επισημαίνει και σοβαρές ανησυχίες 

 

10. Ψηφιακή κυριαρχία: Η Επιτροπή συστήνει συμμαχίες για τους ημιαγωγούς και τις τεχνολογίες 

βιομηχανικού υπολογιστικού νέφους 

 

11. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή απλουστεύει τους κανόνες για τις ενισχύσεις που συνδυάζονται με 

στήριξη της ΕΕ και θεσπίζει νέες δυνατότητες για την εφαρμογή μέτρων ενισχύσεων που στηρίζουν τη 

διττή μετάβαση και την ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊο 

 

12. Εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για το 2020: Προστασία των συμφωνηθέντων κανόνων και των κοινών 

μας αξιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

 

13. Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2021: Το άνοιγμα της Οικονομίας δίνει ώθηση στην Ανάκαμψη 

https://sbtse.gr/2021/07/30/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%87%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%ce%b3%ce%ba/
https://sbtse.gr/2021/07/30/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%87%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%ce%b3%ce%ba/
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD_el
https://sbtse.gr/2021/07/29/%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%bf%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82/
https://sbtse.gr/2021/07/29/%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%bf%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82/
https://ec.europa.eu/greece/news/investeu-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_el
https://sbtse.gr/2021/07/29/%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%af-10/
https://sbtse.gr/2021/07/29/%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%af-10/
https://sbtse.gr/2021/07/27/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b5%ce%af-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1/
https://sbtse.gr/2021/07/27/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b5%ce%af-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1/
https://sbtse.gr/2021/07/27/%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-no-more-ransom-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b5-6-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf/
https://sbtse.gr/2021/07/27/2-react-eu-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%ad%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b4%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%85%cf%82-336-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e/
https://ec.europa.eu/greece/news/20200721_01_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200721_01_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210719_01_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210719_01_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210723_01_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210723_01_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210723_01_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210723_02_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210707_01_el
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14. Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις 

 

15. Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα 

 

16. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή προτείνει τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της 

κοινωνίας της ΕΕ για την εκπλήρωση των κλιματικών φιλοδοξιών 

 

17. Η ΕΕ εγκαινιάζει το πιλοτικό πρόγραμμα «Women TechEU» για να θέσει τις γυναίκες στην πρώτη 

γραμμή της υπερπροηγμένης τεχνολογίας 

 

18. Πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό της σύμβασης του Aarhus: Η Επιτροπή χαιρετίζει τον 

δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ για το περιβάλλον 

 

19. Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των Ελλήνων χοιροτρόφων και 

μελισσοκόμων 

 

20. Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2021: Το άνοιγμα της Οικονομίας δίνει ώθηση στην Ανάκαμψη 

 

21. Εκπαίδευση: Ομάδα εμπειρογνωμόνων θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της 

τεχνητής νοημοσύνης 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:572] 

 

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 

https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_el
https://sbtse.gr/2021/07/16/%cf%80%ce%bf%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b6/
https://sbtse.gr/2021/07/16/%cf%80%ce%bf%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b6/
https://sbtse.gr/2021/07/16/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80-4/
https://sbtse.gr/2021/07/16/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80-4/
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CE%B5-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%C2%ABwomen-techeu%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-aarhus-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210702_01_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210702_01_el
https://sbtse.gr/2021/07/16/%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ad%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-2021-%cf%84%ce%bf-%ce%ac/
https://sbtse.gr/2021/07/16/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%bd%cf%89%ce%bc%cf%8c%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b8%ce%b1/
https://sbtse.gr/2021/07/16/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%bd%cf%89%ce%bc%cf%8c%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b8%ce%b1/
mailto:svaina@sbtse.gr
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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 

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 

www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5290
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=81&cs=
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5291
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5. «Υποστήριξη δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ωρίμανσης για την 

αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται 

στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης» 

 

Υποστήριξη Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Συνεργατικών Σχημάτων για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικής ωρίμανσης, με στόχο την αξιοποίηση της ερευνητικής 

δραστηριότητας, των εφευρέσεων και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στον 

ακαδημαϊκό χώρο, ενισχύοντας τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιομηχανία και την 

απασχολησιμότητα των αποφοίτων και των ερευνητών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Περίοδος υποβολής:  : 22/7/2021 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5318  

 

 

 

6. «Υποστήριξη δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ωρίμανσης για την 

αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται 

στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης» 

 

Παροχή αντιστάθμισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  16/7/2021 - 15/9/2021, ώρα 14:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5324  

 

 

 

7. «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της 

COVID-19» 

 

Οικονομική ενίσχυση για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιείται ως 

συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  16/7/2021 - 15/9/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5306  

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5318
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5324
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5306
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8. «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-

2022 στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Προσκλήσεις (ενημέρωση 23/7/2021)» 

 

To πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου 

από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για 

το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  10/2/2021  

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5298  

 

 

 

9. «ΕRΑΝΕΤs 2021Α - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν 

επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs» 

 

Ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας για την ευρωπαϊκή και διεθνή 

δικτύωση των ερευνητικών ομάδων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  21/7/2021 - 6/9/2021, ώρα 15.00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5294  

 

 

 

10. «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  

 

 

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  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5298
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5294
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5265
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5252
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12. «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  

 

 

13. «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  

 

14. «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  

 

 

15. «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  

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5253
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5240
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5242
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5233
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16. «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  

 

 

 

17. «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  

 

 

 

18. «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  

 

 

 

19. «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  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5219
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5207
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5187
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5112
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20. «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  

 

 

 

21. «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  

 

 

 

22. «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  

 

 

 

23. «Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών προσκυνηματικού τουρισμού» 

 

Ανάπτυξη και προώθηση του προσκυνηματικού τουρισμού, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση της ελκυστικότητας 

της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη της αξίας της. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 25/1/2021 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5126  

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5167
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5152
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5148
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5126
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24. «Βελτίωση της αστικής κινητικότητας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος» 

 

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

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

Θεσπιέων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 18/5/2020 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4824  

 

 

 

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

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

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

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

Αλιάρτου-Θεσπιέων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

 

 

 

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

Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

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

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

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

 

 

 

27. «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού - φυσικού 

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

Στερεά Ελλάδα» 

 

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

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

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4824
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4808
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4809


 

 een.ec.europa.eu                   17 
 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

 

 

 

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

περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» 

 

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

έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 24/2/2020 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4703  

 

 

 

29. «Έργα προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών στις αστικές και περιαστικές περιοχές παρέμβασης 

των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε αστικές και περιαστικές περιοχές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 

επικίνδυνη συσσώρευση υδάτων, οι καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει καθώς και το φαινόμενο της 

διάβρωσης που αυτή προκαλεί θέτοντας σε κίνδυνο τον πληθυσμό και το οικιστικό απόθεμα των πόλεων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 24/2/2020 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702  

 

 

 

30. «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ) για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια» 

 

Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσω της κατάρτισης και 

υλοποίησης των Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498  

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4713
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4703
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
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31. «Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

 

Για την βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς το ΕΤΘΑ στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501  

 

 

 

32. «Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα υποδομών μεταφορών» 

 

Δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, 

ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση,παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, 

συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς καιπαρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών 

αναγκών Δικαιούχων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 3/7/2019 - 30/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488  

 

 

33. «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/  

 

 

34. «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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
https://hdb.gr/nea-ependytika-daneia-tameiou-epicheirimatikotitas-ii/
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Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1355  

 

 

35. «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. 

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 ΣΒΘΣΕ-

Enterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: 

svaina@sbtse.gr 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:573] 

 

 

1. 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 

https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1355
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=80&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=80&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1278
mailto:svaina@sbtse.gr
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Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα. Η 

ASIA FRUIT LOGISTICA 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Asia World-

Expo 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 

 

 
2.  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 

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 

mailto:y.patsiavos@ahk.com.gr
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/07/ASIAFRUITLOGISTICA_2022_AW.pdf
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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 . 

 

 

3. 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: 

http://www.german-fairs.gr/
https://smm2021.b2match.io/
http://spin.srl/
http://spin.srl/
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- 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. 

 

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. 

 

https://smm2021.b2match.io/
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

Enterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: 

svaina@sbtse.gr 

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:574] 

 

• 2021/C 266/04 Ειδική έκθεση αριθ. 16/2021 — Κοινή γεωργική πολιτική και κλίμα: Οι εκπομπές 

γεωργικής προέλευσης παραμένουν αμείωτες, μολονότι το ήμισυ των δαπανών της ΕΕ για το κλίμα 

συνδέεται με τη γεωργία 

 

• 2021/C 269I/02 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση σε φάρμακα και 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα για μια ισχυρότερη και ανθεκτική ΕΕ 

 

• 2021/C 270/01 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP)) 

 

• 2021/C 270/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 για την εφαρμογή 

και την παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη συμφωνία 

αποχώρησης (2020/2505(RSP)) 

 

• 2021/C 272/04 Ειδική έκθεση αριθ. 12/2021 — Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»: Ασυνεπής η εφαρμογή 

της στις πολιτικές και τις δράσεις της ΕΕ για το περιβάλλον 

 

• 2021/C 275/01 Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 

108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Υποθέσεις όπου η Επιτροπή δεν 

εγείρει αντιρρήσεις ( 1 ) 

 

• 2021/C 276/01 Θέση (ΕΕ) αριθ. 33/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του μηχανισμού 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 

283/2014 

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2021 ( 1 ) 

 

• 2021/C 276/02 Σκεπτικό του Συμβουλίου: Θέση (ΕΕ) αριθ. 33/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 

1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 

mailto:svaina@sbtse.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.266.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2021:266:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.269.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2021:269I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.270.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2021:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.270.01.0021.01.ELL&toc=OJ:C:2021:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.272.01.0030.01.ELL&toc=OJ:C:2021:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.275.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.276.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:276:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.276.01.0043.01.ELL&toc=OJ:C:2021:276:TOC
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• 2021/C 282I/01 Κατάλογος λιμένων σε κράτη μέλη της ΕΕ, στους οποίους επιτρέπονται οι 

εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων και η παροχή λιμενικών υπηρεσιών προς 

αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1005/2008 του Συμβουλίου·— κατάλογος λιμένων στη Βόρεια Ιρλανδία, στους οποίους επιτρέπονται 

οι εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων και η παροχή λιμενικών υπηρεσιών προς 

αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία της 

συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 

Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 

 

• 2021/C 286/01 Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ένα νέο 

αφήγημα για την Ευρώπη — Ψήφισμα με θέμα τη “Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης”» 

 

• 2021/C 286/06 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Πώς 

μπορούν, με βάση την εκπαίδευση και την κατάρτιση και υπό το πρίσμα της διά βίου μάθησης, να 

προαχθούν οι δεξιότητες που χρειάζονται στην Ευρώπη ώστε να εδραιωθεί μια κοινωνία πιο δίκαιη, 

πιο βιώσιμη, πιο ψηφιακή, πιο ανθεκτική και με μεγαλύτερη συνοχή»(Διερευνητική γνωμοδότηση 

κατόπιν αιτήματος της πορτογαλικής Προεδρίας) 

 

• 2021/C 286/08 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή 

διακυβέρνηση δεδομένων (Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων)»[COM (2020) 767 final] 

 

• 2021/C 286/09 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Νέο Θεματολόγιο 

για τους Καταναλωτές — Ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των καταναλωτών για μια βιώσιμη 

ανάκαμψη»[COM(2020) 696 final] 

 

• 2021/C 286/10 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 — Φαρμακευτική 

στρατηγική για την Ευρώπη»[COM(2020) 761 final] 

 

• 2021/C 286/11 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 — Πλήρης αξιοποίηση του 

ενωσιακού δυναμικού καινοτομίας — Σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία με σκοπό τη 

στήριξη της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της ΕΕ»[COM(2020) 760 final] 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.282.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:282I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0027.01.ELL&toc=OJ:C:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0038.01.ELL&toc=OJ:C:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0045.01.ELL&toc=OJ:C:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0053.01.ELL&toc=OJ:C:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0059.01.ELL&toc=OJ:C:2021:286:TOC
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• 2021/C 286/13 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενιαία 

αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ»[COM(2020) 825 final — 2020/0361 (COD)] 

 

• 2021/C 286/14 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Η στρατηγική 

κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία»[JOIN(2020) 18 final] 

 

• 2021/C 286/23 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 — Σχέδιο δράσης για την 

ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027»[COM(2020) 758 final] 

 

• 2021/C 286/26 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 της ΕΕ 

για την αξιοποίηση του δυναμικού των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ένα κλιματικά 

ουδέτερο μέλλον»[COM (2020) 741 final] 

 

• 2021/C 286/27 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 — Στρατηγική για βιώσιμη 

και έξυπνη κινητικότητα — οι ευρωπαϊκές μεταφορές σε τροχιά μέλλοντος»[COM(2020) 789 final] 

 

• 2021/C 286/29 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 — Τα ευρωπαϊκά μέσα 

ενημέρωσης κατά την ψηφιακή δεκαετία: Σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης και του 

μετασχηματισμού»[COM (2020) 784 final] 

 

• 2021/C 286/30 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 – Στρατηγική για τη 

βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων — Για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες»[COM(2020) 667 

final] 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0070.01.ELL&toc=OJ:C:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0076.01.ELL&toc=OJ:C:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0134.01.ELL&toc=OJ:C:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0152.01.ELL&toc=OJ:C:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0158.01.ELL&toc=OJ:C:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0176.01.ELL&toc=OJ:C:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.286.01.0181.01.ELL&toc=OJ:C:2021:286:TOC
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• 2021/C 294/01 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το 

σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την 

αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά 

τον μόλυβδο και τις ενώσεις του (D063675/03 — 2019/2949(RPS)) 

 

• 2021/C 294/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τις 

διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των 

καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών (2019/2915(RSP))  

 

• 2021/C 294/04 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την 

προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο 

Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (2020/2557(RSP)) 

 

• 2021/C 300/01 Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Διάσκεψη για το 

μέλλον της Ευρώπης» 

 

• 2021/C 300/02 Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα την ελεύθερη 

κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) και την 

κλιμάκωση της παραγωγής εμβολίων 

 

• 2021/C 300/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ασφαλή και 

βιώσιμα χημικά προϊόντα για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες στις πόλεις και τις περιφέρειες της 

Ευρώπης» 

 

• 2021/C 300/11 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ενέργεια για μια 

κλιματικά ουδέτερη οικονομία: Στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος» 

 

• 2021/C 300/12 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Σχέδιο δράσης 

για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027» 

 

• 2021/C 300/13 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Τα ευρωπαϊκά 

μέσα ενημέρωσης κατά την ψηφιακή δεκαετία: σχέδιο δράσης» 

 

• 2021/C 304/09 Σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2021, για τη διατύπωση γνώμης του 

Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδας για το 2021 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.294.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2021:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.294.01.0014.01.ELL&toc=OJ:C:2021:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.294.01.0018.01.ELL&toc=OJ:C:2021:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.300.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.300.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.300.01.0029.01.ELL&toc=OJ:C:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.300.01.0058.01.ELL&toc=OJ:C:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.300.01.0065.01.ELL&toc=OJ:C:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.300.01.0069.01.ELL&toc=OJ:C:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.304.01.0038.01.ELL&toc=OJ:C:2021:304:TOC
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• 2021/C 305/01 Ανακοίνωση της επιτροπής — Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή 

των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις από τα εθνικά δικαστήρια 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

 

• 2021/C 277Α/01 Ανακοίνωση πρόσληψης PE/232/S — Υπάλληλος διοίκησης, μηχανικός 

Οπτικοακουστικών Μέσων (AD 7) 

 

• 2021/C 279Α/01 Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή ελεγκτή διαδικαστικών 

εγγυήσεων στο πλαίσιο ερευνών που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF) — COM/2021/20062 

 

• 2021/C 282Α/01 Προκήρυξη θέσης — CONS/AD/171/21 

 

• 2021/C 301Α/01 Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (στο εξής: ΓΔ 

NEAR) — Προκήρυξη κενής θέσης γενικού διευθυντή/γενικής διευθύντριας (Βαθμός AD 15) — 

Βρυξέλλες (άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) — COM/2021/10405 

 

• 2021/C 301Α/02 Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού — Προκήρυξη κενής θέσης συμβούλου εκτός 

κατάταξης (βαθμός AD 15) (Άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) — 

COM(2021) 10404 

 

• 2021/C 301Α/03 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διορισμό των μελών της επιτροπής 

εποπτείας της OLAF 

 

 

ΕΥΡΩΠΙΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

• 2021/C 283/03 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του 

προγράμματος εργασίας για το 2022 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας στο πλαίσιο του 

προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027) 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.305.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.277.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:277A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.279.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:279A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.282.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:282A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.301.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:301A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.301.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2021:301A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.301.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2021:301A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.283.01.0009.01.ELL&toc=OJ:C:2021:283:TOC
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:575] 

   

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1098 της Επιτροπής, L238 της 2ας Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση των 

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

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 24-επιβρασσινολίδη, 

εκχύλισμα βολβών Allium cepa L., cyflumetofen (κυφλουμετοφαίνη), fludioxonil (φλουδιοξονίλη), 

fluroxypyr (φλουροξυπύρ), 5-νιτρογουαϊακολικό νάτριο, o-νιτροφαινολικό νάτριο και p-

νιτροφαινολικό νάτριο μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1099 της Επιτροπής, L238 της 5ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1110 της Επιτροπής, L239 της 6ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση των 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες ametoctradin, bixafen, 

fenazaquin, spinetoram, tefluthrin και thiencarbazone-methyl μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1121 της Επιτροπής, L243 της 8ης Ιουλίου 2021, για τον 

προσδιορισμό των λεπτομερειών των στατιστικών δεδομένων που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη 

μέλη όσον αφορά τους ελέγχους σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των προϊόντων που 

εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1156 της Επιτροπής, L249 της 13ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά 

τους γλυκοζίτες στεβιόλης (E 960) και τον ρεβαουδιοζίτη Μ που παράγονται μέσω τροποποίησης 

ενζύμων γλυκοζιτών στεβιόλης από στέβια ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1165 της Επιτροπής, L253 της 15ης Ιουλίου 2021, για την 

έγκριση ορισμένων προϊόντων και ουσιών για χρήση στη βιολογική παραγωγή και την κατάρτιση των 

καταλόγων τους ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1173 του Συμβουλίου, L256 της 13ης Ιουλίου 2021, σχετικά με τη σύσταση 

της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και σχετικά με την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1488 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.238.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.238.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2021:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.239.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.243.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2021:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.249.01.0087.01.ELL&toc=OJ:L:2021:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.253.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2021:253:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.256.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:256:TOC
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• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1175 της Επιτροπής, L256 της 16ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση πολυολών σε ορισμένα προϊόντα ζαχαροπλαστικής με μειωμένη 

ενεργειακή αξία ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1190 της Επιτροπής, L258 της 15ης Ιουλίου 2021, για τον 

καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των απαιτούμενων στοιχείων για το θέμα «Χρήση ΤΠΕ και 

ηλεκτρονικό εμπόριο» για το έτος αναφοράς 2022, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1217 της Επιτροπής, L267 της 26ης Ιουλίου 2021, για τη θέσπιση 

κανόνων και προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση αναζητήσεων επαλήθευσης από μεταφορείς, 

διατάξεων για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων στο σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας των 

μεταφορέων, καθώς και εναλλακτικών διαδικασιών σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1218 της Επιτροπής, L267 της 26ης Ιουλίου 2021, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 όσον αφορά την αποθήκευση και 

αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ 

εισαγωγές στο πλαίσιο του «καθεστώτος εισαγωγής» 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1237 της Επιτροπής, L270 της 23ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 

την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1243 της Επιτροπής, L272 της 19ης Απριλίου 2021, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με 

τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη διευκόλυνση εγκατάστασης συστήματος 

παρεμπόδισης της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος στα μηχανοκίνητα οχήματα και για την 

τροποποίηση του παραρτήματος II του εν λόγω κανονισμού ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1247 της Επιτροπής, L272 της 29ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία mandestrobin (μανδεστροβίνη) 

στα σταφύλια και στις φράουλες ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1228 της Επιτροπής, L273 της 16ης Ιουλίου 2021, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/799 όσον αφορά τις απαιτήσεις κατασκευής, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.256.01.0053.01.ELL&toc=OJ:L:2021:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.258.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2021:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.267.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:267:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.267.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2021:267:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.270.01.0039.01.ELL&toc=OJ:L:2021:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.272.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2021:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.272.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2021:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.273.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:273:TOC
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δοκιμής, εγκατάστασης, λειτουργίας και επισκευής έξυπνων ταχογράφων και των δομικών στοιχείων 

τους ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:576] 

  

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1126 της Επιτροπής, L243 της 8ης Ιουλίου 2021, για τη θέσπιση της 

ισοδυναμίας των πιστοποιητικών COVID-19 που εκδίδονται από την Ελβετία με τα πιστοποιητικά που 

εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1131 της Επιτροπής, L244 της 5ης Ιουλίου 2021, που ορίζει την 

ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου 

«Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» και του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», 

την ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος ανά κατηγορία περιφέρειας, την ετήσια κατανομή ανά κράτος 

μέλος των πόρων που διατίθενται για την πρόσθετη χρηματοδότηση των εξόχως απόκεντρων 

περιφερειών, τα προς μεταφορά ποσά από τα κονδύλια που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος από το 

Ταμείο Συνοχής στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», την ετήσια κατανομή των συνολικών 

πόρων για την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, την ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων για τη 

διακρατική συνεργασία προς στήριξη καινοτόμων λύσεων, την ετήσια κατανομή των συνολικών 

πόρων για τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, την ετήσια κατανομή των συνολικών 

πόρων για το σκέλος της διασυνοριακής συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», 

την ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος για το σκέλος της διακρατικής 

συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», την ετήσια κατανομή των συνολικών 

πόρων για το σκέλος της διαπεριφερειακής συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία» και την ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων για το σκέλος της συνεργασίας μεταξύ 

των εξόχως απόκεντρων περιφερειών του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» για την περίοδο 

2021-2027 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5003] 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/1142 του Συμβουλίου, L247 της 12ης Ιουλίου 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 COVID-

19 στην Ένωση 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1185 της Επιτροπής, L257 της 13ης Ιουλίου 2021, για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/2450 όσον αφορά τον κάτοχο έγκρισης και τον 

αντιπρόσωπό του στην Ένωση για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.243.01.0049.01.ELL&toc=OJ:L:2021:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.244.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2021:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.247.01.0091.01.ELL&toc=OJ:L:2021:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.257.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:257:TOC
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παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6 [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθμό C(2021) 5140]  ( 1 ) 

 

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:577] 

  

• Οδηγία (ΕΕ) 2021/1159 του Συμβουλίου, L250 της 13ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων 

αγαθών και παροχών υπηρεσιών, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L258 της 7ης Ιουλίου 

2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2021/1233 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L274 της 14ης Ιουλίου 

2021, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την 

αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών ( 1 ) 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:578] 

  

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L241 

της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για 

την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ ( EE L 117 της 5.5.2017 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:579] 

 

• COM/2021/403 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη χρήση νανοϋλικών στα καλλυντικά και την επανεξέταση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα όσον αφορά τα νανοϋλικά 

 

• COM/2021/408 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του τρίτου 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.250.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.258.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.258.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021L1233&qid=1627641951856
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021L1233&qid=1627641951856
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.241.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2021:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.241.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2021:241:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0403&qid=1627373626985&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0408&qid=1627373626985&rid=9
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σχεδίου εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2019/1021 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους 

 

• COM/2021/550 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ «Προσαρμογή στον στόχο του 55 %»: υλοποίηση του στόχου της 

ΕΕ για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα 

 

• COM/2021/383 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

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

ανατίθεται στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που 

διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις 

ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών 

και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (στο εξής: κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) 

 

• COM/2021/373 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2020 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr   

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:580] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 331483-2021  

Ελλάδα-Ξάνθη: Οικοδομικά υλικά 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 02/07/2021  05/08/2021  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0550&qid=1627373626985&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0383&qid=1627373626985&rid=55
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0373&qid=1627373626985&rid=68
mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331483-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:581] 

 

1. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRXK20210702001) – Εταιρεία από την περιοχή του Κοσσυφοπεδίου προσφέρει τις 

υπηρεσίες της στη βιομηχανία τροφίμων για προϊόντα HORECA και προϊόντα διατροφής με μεγάλη 

ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες πωλήσεων, συσκευασίας και διανομής καθώς και 

όλες τις πτυχές της εφοδιαστικής συνεργασίας. Η εταιρεία αναζητά διάφορα προϊόντα από τον κλάδο 

των τροφίμων και αναζητά πιθανούς παραγωγούς στον τομέα των τροφίμων. Ο τύπος συνεργασίας θα 

είναι μέσω συμφωνίας διανομής. 

 

2. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRIT20210610001) –  Ιταλός διανομέας, που συνεργάζεται με δημόσια ιταλικά 

ινστιτούτα, αναζητά βραχυπρόθεσμες συνεργασίες με ευρωπαίους παρόχους για την παροχή σταθερών 

ποσοτήτων τροφίμων (που πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Η συνεργασία θα είναι στο 

πλαίσιο συμφωνιών εφοδιασμού. 

 

3. ΙΑΤΡΙΚΑ - ΥΓΕΙΑ (BRDE20210706001) – Γερμανική εταιρεία αναζητά συνεργάτες διανομής ή 

πωλήσεων προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε προϊόντα ιατρικής κάνναβης. Η 

εταιρεία διαθέτει ένα καθιερωμένο αλλά και αυξανόμενο δίκτυο πελατών γιατρών, φαρμακείων, 

ασφάλισης υγείας και ασθενών και αναζητά για νέους συνεργάτες, ώστε να συνάψει μαζί τους  

συμφωνίες παρασκευής ή προμήθειας σε διάφορες χώρες. 

 

4. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRU20210707001) – Ρωσική εταιρεία από την Αγία Πετρούπολη πωλεί 

συμπυκνώματα πουρέ και χυμούς από τροπικά φρούτα και άγρια μούρα. Η εταιρεία αναζητά 

αξιόπιστους προμηθευτές χυμών και πουρέ από μάνγκο, φρούτα του πάθους, βατόμουρο, κεράσι, 

μαύρη σταφίδα και άλλα μούρα, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες προμήθειας. 

 

5. ΧΑΡΤΟΝΙΑ (BRMT20210602001) – Εταιρεία από τη Μάλτα που παράγει κυματοειδή φύλλα και 

κυλίνδρους, χαρτόνια και χωρίσματα και κουτιά τροφοδοσίας αναζητά αξιόπιστους διεθνείς 

προμηθευτές ακατέργαστου χαρτονιού οι οποίοι διασφαλίζουν τη συνεχή προμήθεια μέσω συμφωνίας 

προμηθευτή. 

 

6. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20210713001) – Πολωνική ΜΜΕ λειτουργεί σχεδόν 35 χρόνια ως εισαγωγέας και 

διανομέας κρασιού, οινοπνευματωδών ποτών και μπύρας στην εγχώρια αγορά. Οι πελάτες της είναι 

πολλές αλυσίδες εμπορικών σημάτων που λειτουργούν στην Πολωνία. Η εταιρεία διαθέτει πλήρως 

εξοπλισμένες αποθήκες, χώρους στάθμευσης και χώρους γραφείων που βρίσκονται στο κέντρο της 

χώρας. Η εταιρεία αναζητά προμηθευτές ποτών, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες υπηρεσιών 

διανομής. 

 

7. ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΙΟ (BRUA20210614001) – Ουκρανική εταιρεία, με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας, 

αναζητά παραγωγούς και προμηθευτές σιδηροπυριτίου του μαγγανίου προκειμένου να συνάψει 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99f24478-f0fa-4bbb-Public%20Link%20b999-20c643396a5a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7c0a851-a3dc-4588-9663-2575750282de
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a0f69925-f740-4e70-9933-d979f70c7c02
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1605cc1e-3eab-43f3-Public%20Link%209a1b-42a2bb2495b6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a4b66a28-c996-49df-Public%20Link%20b310-7be16e22cfa9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8cb295cb-0427-4584-9944-964a3daa9caf
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6eaa414e-702a-4380-8c19-a3ad18a49c63
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συμφωνίες διανομής. Η εταιρεία επιθυμεί να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της και επιθυμεί να 

υπογράψει συμφωνία υπηρεσιών διανομής με σχετικούς κατασκευαστές. 

 

8. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ (BRPL20210611001) – Πολωνός διοργανωτής extreme αθλητικών 

εκδηλώσεων αναζητά παραγωγούς ετικετών για ρούχα και αξεσουάρ για το νέο του κατάστημα. Η 

εταιρεία ενδιαφέρεται για μπλουζάκια, σορτς, παντελόνια, πακέτα, γιλέκα, φιάλες νερού κ.λπ., με την 

επωνυμία της εταιρείας και αναζητά παραγωγή λευκής ετικέτας στο πλαίσιο συμφωνίας κατασκευής. 

 

9. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRHU20210604001) – Ουγγρική ΜΜΕ πωλεί / διανέμει συστατικά στους μεγαλύτερους 

παρασκευαστές συμπληρωμάτων διατροφής στην Ουγγαρία. Η εταιρεία αναζητά προμηθευτές 

συστατικών για τρόφιμα, καθώς και για συμπληρώματα διατροφής. Η εταιρεία θα ενεργήσει ως 

εμπορικός αντιπρόσωπος / διανομέας στην ουγγρική αγορά. 

 

10. ΝΗΜΑΤΑ (BRUK20210721001) – Κορυφαία βρετανική εταιρεία που παρέχει μια γκάμα προϊόντων 

και μοτίβων πλεξίματος χεριών στο διαδίκτυο, αναζητά νέους προμηθευτές νήματος, για εισαγωγή στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω συμφωνίας προμηθευτή. Η εταιρεία ιδρύθηκε εδώ και μερικά χρόνια, αλλά 

έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη, καθώς το ενδιαφέρον για χειροτεχνία στο σπίτι επεκτάθηκε κατά 

τη διάρκεια του lockdown και επιδιώκει να επεκτείνει το εύρος και τον εφοδιασμό της. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στον Σύνδεσμο,           

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

  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d27ee08-5dfb-4563-8d17-3676a61ff938
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45d923af-309f-415b-88ad-bd08763f8cdd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c677ae5c-2909-4111-Public%20Link%20b09d-82fe6f73b43d
mailto:sbtse@otenet.gr

