
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

Αύγουστος 2021 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ      σελ. 

▪ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 

▪ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 9 

▪ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 11 

▪ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 22 

▪ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 27 

▪ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29 

▪ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  33 

▪ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ  37 

▪ ΕΓΓΡΑΦΑ COM  37 

▪ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED 38 

▪ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 39 

                                                

 
 

 

                                        info@sbtse.gr  & sbtse@otenet.gr 

 

een.ec.europa.eu                     

mailto:info@sbtse.gr
mailto:sbtse@otenet.gr


 

 een.ec.europa.eu                   2 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:604]  

 

 

 

• Επίσημη Ιστοσελίδα του Υπουργείου  Εξωτερικών  για το Brexit   

• Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ 

Α. Διαδικασίες Τελωνειακής Διασάφησης Εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία 

         - Εισαγωγή με Αναβολή Διασάφησης 

        - Απλοποιημένη Διαδικασία Διασάφησης 

        - Διαμετακόμιση 

• Μετάθεση ημερομηνιών υποχρέωσης προσκόμισης φυτοϋγειονομικών και υγειονομικών 

πιστοποιητικών για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης. 

Παράταση τελωνειακών διευκολύνσεων 

         - Αλλαγές για τον Εισαγωγέα στη Μεγάλη Βρετανία 

        - Αλλαγές για τη μεταφορική εταιρεία 

        - Αλλαγές για τον εξαγωγέα 

• Οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Ην. Βασιλείου και ΕΕ από 1.1.2021   

         - Μετακίνηση εμπορευμάτων από την Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία 

        - Μετακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας  

• Πορεία βρετανικής οικονομίας: β' τρίμηνο 2021 και προβλέψεις Τράπεζας της Αγγλίας 

 

 

 

 

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
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%95%CE%A0%20%CE%B2%20%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%20gb.pdf
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ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:605]  

• Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών "ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ" Ιούλιος -Αύγουστος 2021       

           - Διοργάνωση web seminar για τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων σε ρωσική ιστοσελίδα 

Σημειώνεται  ότι  η  πύλη Ozon Global προσφέρει  στο  Ρώσο  καταναλωτή, μεταξύ 

άλλων, πρόσβαση σε ξένα προϊόντα που δεν κυκλοφορούν απαραίτητα στη ρωσική αγορά. 

Τούτο σημαίνει ότι ξένες επιχειρήσεις μπορούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στην 

πλατφόρμα, χωρίς αυτά να έχουν συμμορφωθεί στις απαιτήσεις σήμανσης  της  ρωσικής  

νομοθεσίας  ή  της  Ευρασιατικής  Οικονομικής  Ένωσης  και επίσης ότι ο Ρώσος 

καταναλωτής μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα αυτά ως ιδιώτης, αδασμολόγητα και χωρίς 

καταβολή ΦΠΑ(όριο τα 200 € και 31 Kg βάρους) 

           -  Εκδήλωση για την προστασία και ενίσχυση των πνευματικών δικαιωμάτων στην Αλβανία. 

           - Προώθηση οίνων ΠΟΠ Νάουσα στην Ιαπωνία 

           - Μελέτη Γραφείου ΟΕΥ Βουκουρεστίου για την ελληνική επιχειρηματική παρουσία στη     

Ρουμανία  

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ελληνικά τρόφιμα: Μετά τη 

διείσδυση στις διεθνείς αγορές, επόμενο στοίχημα είναι η ενδυνάμωση της παραγωγής 

           -  Η επιτυχημένη εξαγωγική στρατηγική ως ασπίδα στις κρίσεις 

           -  Αδυναμίες στην παραγωγική διαδικασία –αγροτική και μεταποιητική 

           - Το στοίχημα της επόμενης ημέρας  

 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:606]  

• Ετήσια Έκθεση 2020 

          -  Γενικά Στοιχεία 

          -  Οικονομία Αζερμπαϊτζάν 

                        - Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας – Αζερμπαϊτζάν 

                        - Χρήσιμες Διευθύνσεις 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:607]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιούλιος 2021 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:608]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Αύγουστος 2021 

 

 

https://agora.mfa.gr/images/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB-%CE%91%CF%85%CE%B3_2021.pdf
https://www.nbg.gr/greek/the-group/press-office/e-spot/reports/Documents/Report_Agrifood_July%202021.pdf
https://www.nbg.gr/greek/the-group/press-office/e-spot/reports/Documents/Report_Agrifood_July%202021.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%202020%20az.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/1-3172021%20eg.pdf
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ΑΥΣΤΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:609]  

• Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων, Ιούλιος 2021.   

 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:610]  

• Ο τομέας των Κατασκευών στη Γαλλία 

1. Εισαγωγή 

2. Ο Τομέας του Κτηρίου 

3. Ο Τομέας των Δημοσίων Έργων 

4. Ο Τομέας των Δομικών Υλικών 

5. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 

6. Σύμβαση Στρατηγικής Επιτροπής Κλάδου Κατασκευαστικών Βιομηχανιών 

7. Προκλήσεις και Προοπτικές Κατασκευαστικού Τομέα 

8. Συμπέρασμα 

                                       

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:611]  

• Έρευνα DIHK σχετικά με τις ελλείψεις πρώτων υλών και τα εμπόδια στην τροφοδοσία αγοράς των 

γερμανικών επιχειρήσεων 

• Δημιουργία ταμείου στήριξης της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:612]  

• Iστότοποι πληροφόρησης για τρέχοντες διαγωνισμούς και έργα υποδομών που διενεργούνται στη 

Γεωργία 

• Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας Γεωργίας 

             - Ανακοίνωση νέας δημόσιας δημοπρασίας  (e-auction) στο πλαίσιο του προγράμματος '100 

Investment Offers to the Business'. 

             - Σύμβαση της Georgian State Electrosystem και της Mytilineos S.A για την κατασκευή 

υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας στη Γεωργία  

            -  Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο ΕΕ για χώρες Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης – Μνεία σε 

Γεωργία 

           -  Δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης υποδομών Υπουργείου Υποδομών Γεωργίας 

           -  Δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης Υπουργείου Οικονομικών Γεωργίας 

           - Παρουσίαση δεκαετούς αναπτυξιακής στρατηγικής της οικονομίας Γεωργίας από Υπουργείο 

Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D,%20%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%202021%20at.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Report_Construction%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20DIHK%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B1%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20DIHK%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B1%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/2021%20AGORA_Istotopoi%20Pliroforissis%20Diagonismon%20GE%202%20ge.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/2021%20AGORA_Istotopoi%20Pliroforissis%20Diagonismon%20GE%202%20ge.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/2021%20%CE%9D%CE%BF2%20%CE%95con%20Bulletin%20Georgia%20ge.pdf


 

 een.ec.europa.eu                   5 
 

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

Γεωργίας 

1. Οικονομία Γεωργίας 

2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας -Γεωργίας 

                             3.     Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:613]  

• Ελληνικές εξαγωγές στα Η.Α.Ε. - Α' Εξάμηνο 2021 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:614]  

• Έρευνα Αγοράς για τη Βιομηχανία Μόδας στην Ισπανία, Αύγουστος 2021 

 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:615]  

• Οδηγός επιχειρείν για το Ισραήλ έτους 2021 

                                    1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 

                                    2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

                                    3. Φορολογία – Δασμολόγηση 

                                    4. Επενδυτικό Περιβάλλον 

                                    5. Διαγωνισμοί – Προμήθειες  

                                    6. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

                                                    - Καινοτομία 

                                                    - Τρόφιμα 

                                                   - Οίνοι – Αποστάγματα 

                                                   - Καλλυντικά 

• Οικονομικό προφίλ Ισραήλ 2020 

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

Ισραήλ 

1. Οικονομία Ισραήλ 

2. Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ 

                             3.  Συμπεράσματα – Προτάσεις 

                                       - Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

                                       - Προώθηση της συνεργασίας στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία 

                                       - Αμυντική βιομηχανία – διαστημική τεχνολογία και εφαρμογ΄ς 

                                       - Κατασκευαστικός τομέας 

                                       - Μεγάλα έργα υποδομών – δημόσια έργα 

                                       - Ενέργεια 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Agora_%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%202020%CE%93%CE%A1%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%A4%CE%99%CE%A6%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A3%202%20ge.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Agora_%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%202020%CE%93%CE%A1%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%A4%CE%99%CE%A6%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A3%202%20ge.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%97%CE%91%CE%95%20%CE%95%CE%BE%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%202021%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/E%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%20%CE%9C%CE%9F%CE%94%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%20%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3%202021%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/ODHGOS%20EPIXEIREIN%20ISRAEL%202021%20AYG%202021%203%20il.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%20I%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB%202020%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/ETHSIA%20EKTHESH%20GRAFEIO%20OEY%20TEL%20AVIV%202020%20final%202%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/ETHSIA%20EKTHESH%20GRAFEIO%20OEY%20TEL%20AVIV%202020%20final%202%20il.pdf
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                                       - Ενίσχυση συνεργασίας υδατικών τεχνολογιών – περιβαλλοντικής προστασίας 

                                       - Προώθηση συνεργασίας στον αγροτικό τομέα 

                                       - Συνεργασία στον φαρμακευτικό τομέα 

                                       - Συνεργασία στον τομέα μεταφορών – ναυτιλίας 

                                       - Τουρισμός 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:616]  

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

Καναδά 

1. Γενικά Στοιχεία για τον Καναδά 

2. Οικονομία Καναδά 

3. Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας – Καναδά 

- Διμερές Εμπόριο 

     - Εμπόριο Αγαθών 

                                         - Εμπόριο Υπηρεσιών 

                                    - Άμεσες επενδύσεις 

                                         - Επενδύσεις της Ελλάδας στον Καναδά 

                                         - Επενδύσεις Καναδά στην Ελλάδα 

                                     - Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Καναδά 

                                     - Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2020 

                             4.  Συμπεράσματα – Προτάσεις 

                                       - Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

                                       - Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

                                       - Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

 

ΚΙΝΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:617]  

• Έρευνα Αγοράς για το Εμφιαλωμένο Νερό στη Λ.Δ. της Κίνας  (Φυσικό Μεταλλικό, Ανθρακούχο, 

Επιτραπέζιο Νερό) 

1. Κίνα – Στοιχεία Γεωγραφίας & Πληθυσμός 

2. Παρουσίαση Προϊόντος 

3. Προσφορά 

4. Ζήτηση 

5. Εξωτερικό Εμπόριο 

6. Ανταγωνισμός 

7. Θεσμικό Πλαίσιο 

8. Συμπεράσματα 

- Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση – προσφορά 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3%20%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%202020%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3%20%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%202020%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/E%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%20%CE%95%CE%9C%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%20%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%9B%CE%94%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%A3%20cn.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/E%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%20%CE%95%CE%9C%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%20%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%9F%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%9B%CE%94%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%A3%20cn.pdf
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- Προοπτικές ελληνικών προϊόντων  

• Τιμές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πρώτου εξαμήνου του έτους 

• 2+25 η εικόνα των εισαγωγών της Λ. Δ. της Κίνας από τις χώρες της ΕΕ 

• Οι κινεζικές εξαγωγές προς τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:618]  

• 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 Ολλανδία 

5. Προοπτικές 

6. Σχετικές οργανώσεις/ενώσεις & πηγές 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Αύγουστος 2021 

• Προβλέψεις Γραφείου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής για την πορεία της ολλανδικής οικονομίας 

• Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Η στενότητα της αγοράς εργασίας οδηγεί στην αύξηση των 

αποδοχών                                          

• Μεγαλύτερη της αναμενόμενης η μεγέθυνση της ολλανδικής οικονομίας το 2ο τρίμηνο 

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:619]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, Ιούλιος 2021 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:620]  

• Εξελίξεις στην ρουμανική αγροτική παραγωγή 2021 

                                 - Καλλιέργεια σιταριού 

                                 - Καλλιέργεια κριθαριού 

                                 - Υπόλοιπα δημητριακά 

                                 - Παραγωγή πατάτας 

                                 - Παραγωγή ηλίανθου 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76279
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76280
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76281
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%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter%20August%202021%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/CBS%20Forecast%202%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Collective%20Labour%20agreement%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Collective%20Labour%20agreement%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/2nd%20trimestre%20growth%20%20nl.pdf
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%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85%202021-converted%20ua.pdf
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%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85%202021-converted%20ua.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/76454
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ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:621]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Ιούλιος 2021 

• Ενημέρωση περί βιομηχανικού και τεχνολογικού πάρκου στη Λευκορωσία (GREAT STONE 

INDUSTRIAL PARK) 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:622]  

• Ετήσια Έκθεση 2020-2021 για την Οικονομία της Σερβίας και την Ανάπτυξη των Οικονομικών & 

Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδος – Σερβίας 

1. Οικονομία της Σερβίας 

     - Μεταποιητικός Τομέας 

                                         - Οικονομικές Σχέσεις Σερβίας – Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς 

                             2.  Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδας - Σερβίας 

                                       - Διμερείς Οικονομικοεμπορικές ροές 

                                                  - Διμερείς Εμπορικές Ροές 

                                                  - Υπηρεσίες – Τουριστικές Ροές 

                                       - Ελληνικές επενδύσεις στη Σερβία 

                                         - Διμερής Συνεργασία σε επιμέρους Τομείς & Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής 

Συνεργασίας 

                                                       - Ενέργεια 

                                                       - Τουρισμός 

                                                       - Μεταφορές 

                                                       - Περιβάλλον 

                                                       - Υγεία 

                                                       - Τηλεπικοινωνίες 

                                                       - 3η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) 

                                                       - Συνεργασία Ελλάδας – Σερβίας εντός πολυμερούς πλαισίου 

                                                       - Εκατέρωθεν Ελληνο-Σερβικές Επισκέψεις Οικονομικού Ενδιαφέροντος 

                                           - Δράσεις οικονομικής διπλωματίας (2019 - 2021) 

                                 3. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

                                           - Προοπτική ενίσχυσης Ελληνικής Επιχειρηματικής Παρουσίας & Διμερούς 

Εμπορίου 

                                           - Επιχειρηματικές Ευκαιρίες 

                                           - Εμπόδια & Προβλήματα 

                                           - Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

 

• Η Βιομηχανία Τροφίμων και η Αγορά Ελαιολάδου στη Σερβία 

                             Α.  Βιομηχανία Τροφίμων 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_July_2021%20ru.pdf
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/08/GREAT_STONE_821.pdf
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/08/GREAT_STONE_821.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%20%CE%A3%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%99%CE%91%CE%A3%202020-21%20%20rs.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%20%CE%A3%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%99%CE%91%CE%A3%202020-21%20%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/2021%20%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%20%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%99%CE%91-1%20rs.pdf
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                                       1.  Αγροτική Βιομηχανία (κίνητρα, εκπαίδευση) 

                                            - Φρούτα 

                                            - Λαχανικά 

                                      2. Κρέας – Γαλακτοκομικά 

                                      3. Βιολογικά Προϊόντα 

                             Β.  Αγορά Ελαιολάδου 

                                       1.  Κατανάλωση Ελαιολάδου στη Σερβία - Εισαγωγές 

                                       2. Τιμή - Συσκευασία 

                                       3. Προτάσεις – Προωθητικές δράσεις 

                                       4. Λιανικό – Χονδρικό Εμπόριο και δίκτυα διανομής 

                                       5. Πρακτικές οδηγίες προσέγγισης της αγοράς για νέο-εισερχόμενους Έλληνες 

επιχειρηματίες 

                                      6. Λοιπές ιδιαιτερότητες της διαδικασίας πρόσβασης στην σερβική αγορά και ελληνικές 

εμπειρίες της τελευταίας εικοσαετίας 

 

• Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2021 

                                           - Ενεργοποίηση στης ΣΕΣ Σερβίας – Ευρασιατικής Ένωσης 

 

ΤΑΫΛΑΝΔΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:623]  

• Επισκόπηση οικονομικών εξελίξεων, Ιούλιος 2021 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:624] 

 

1. Η ΕΕ ενισχύει την ηγετική της θέση στο παγκόσμιο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων 

 

2. Έκθεση στρατηγικών προβλέψεων 2021: Ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ικανότητας και ελευθερίας 

δράσης της ΕΕ 

 

3. NextGenerationEU: Κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση πράσινων ομολόγων 

NextGenerationEU ύψους 250 δισ. Ευρώ 

 

4. Νέες απλουστευμένες ενεργειακές ετικέτες της ΕΕ για τα προϊόντα φωτισμού από την 1η Σεπτεμβρίου 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5%202021%20rs.pdf
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/08/040821_Β5_agora_th.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CE%B5-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%88%CE%B5%CF%89%CE%BD-2021-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82_el
https://sbtse.gr/2021/09/08/1-nextgenerationeu-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://sbtse.gr/2021/09/08/1-nextgenerationeu-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-1%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_el
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5. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 500 εκατ. EUR για 

την παροχή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την 

έξαρση του κορονοϊούou 

 

6. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις ισοδυναμίας για την Τουρκία, 

τη Βόρεια Μακεδονία και την Ουκρανία 

 

7. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει την πρωτοβουλία 

«ReturnthePlastics» για την ανακύκλωση πλαστικών φιαλών 

 

8. Ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων: Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη συνεχή 

εκπλήρωση των απαιτήσεων από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής 

Σχέσης 

 

9. Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων: Ως τα τέλη του 2022 αναμένεται να έχει τεθεί σε λειτουργία το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού 

 

10. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις ισοδυναμίας για την Τουρκία, 

τη Βόρεια Μακεδονία και την Ουκρανία 

 

11. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Local and regional finances in the aftermath of COVID-19» που αφορά 

την οικονομία της Ε.Ε. σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μετά το COVID-19 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/greece/news/20210827_01_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210827_01_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20210827_01_el
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https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-covid-%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%BA%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7_el
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https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%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%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AE_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AE_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AE_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-2022-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CE%B5-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-2022-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CE%B5-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-covid-%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%BA%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7_el
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a97258db-d887-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:625] 

 

 

1. «Το ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία CoVid-19» 

 

 

 

Δράσεις που εξαγγέλλονται και υλοποιούνται για τη στήριξη των επαγγελματιών, εργαζομένων και 

επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία CoVid-19, χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ. Οι 

διαδικασίες που ακολουθούνται είναι ταχύτατες και έκτακτες καθώς με την ευελιξία που εξασφαλίστηκε στην 

αξιοποίηση των κοινοτικών πότων τρέχουν τα προγράμματα και εντάσσονται στην πορεία. 

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στο www.espa.gr μια ειδική σελίδα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας 

λόγω της Πανδημίας Covid-19, η οποία είναι προσβάσιμη πατώντας ΕΔΩ. 

Η σελίδα περιέχει τις βασικές πληροφορίες για τα προγράμματα, με συνδέσμους και σύντομες παρουσιάσεις, 

και θα λειτουργεί ως ένα δυναμικό σημείο αναφοράς που θα επικαιροποιείται συνεχώς. 

 

 

2. «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την 

ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Β' κύκλος)» 

 

Επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση 

ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  9/7/2021 - 29/9/2021, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5290  

 

 

3. «Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, βελτίωσης της κινητικότητας και 

αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος στον Δήμο Βόλου» 

 

Δράσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5290
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Περίοδος υποβολής:  6/9/2021 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5373  

 

 

4. «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Νοτίου Ευβοίας και 

Σκύρου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)» 

 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Νοτίου Ευβοίας και Σκύρου.. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής:  4/8/2021 - 27/10/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5364  

 

 

 

5. «Λειτουργία δύο κοινωνικών hotspot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος) 

στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου» 

 

Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας δύο Κοινωνικών Σημείων Πρόσβασης (Hotspots) σε δύο θύλακες 

φτώχειας του Δήμου Βόλου σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 

Βόλου καθώς και με τις αντίστοιχες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής:  9/8/2021 - 29/10/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5369  

 

 

 

6. «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

 

Παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  2/8/2021 - 15/10/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5348  

 

 

7. «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» 

 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, υπό τον όρο ότι η προτεινόμενη αναπτυξιακή πρόταση είναι 

συνεπής προς το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  2/8/2021 - 15/10/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5349  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5373
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5364
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5369
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5348
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5349
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8. «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=  

 

 

9. «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 

 

 

  

10. «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  

 

 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=81&cs=
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5291
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5318
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11. «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  

 

 

 

12. «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  

 

 

 

 

13. «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  

 

 

 

14. «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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5306
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5298
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5265
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Περίοδος υποβολής:  14/5/2021 - 30/9/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5252  

 

15. «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  

 

 

 

16. «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  

 

 

17. «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  

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5252
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
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18. «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων 

διαλέξεων (ενημέρωση 4/5/2021)» 

 

Πρόσκληση σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα, με την ενσωμάτωση ενισχυτικής 

διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  από 28/4/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5233  

 

 

 

19. «Ηλεκτρονικό Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (e-ΚΠΓ)» 

 

Υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών για την παραγωγική λειτουργία του ηλεκτρονικού Κρατικού 

ΠιστοποιητικούΓλωσσομάθειας (e-ΚΠΓ). 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  28/4/2021 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5219  

 

 

 

 

20. «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις» 

 

Ενδυνάμωση των στελεχών του αναπηρικού κινήματος, των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες 

παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις που διέπουν τις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές 

πολιτισμικές και τεχνολογικές εξελίξεις και συνακόλουθα να αντιμετωπίσουν την ανεργία, τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και τις διακρίσεις. 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  13/4/2021 - 30/9/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5207  

 

 

 

21. «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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5233
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5219
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5207
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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  

 

 

 

22. «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  

 

 

 

23. «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  

 

 

 

24. «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  

 

 

 

25. «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. 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5187
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5112
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5167
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5152
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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  

 

 

 

26. «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  

 

 

 

27. «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  

 

 

 

 

28. «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  

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5148
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5126
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4824
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4808
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29. «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  

 

 

 

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

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

Στερεά Ελλάδα» 

 

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

 

 

 

31. «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  

 

 

 

32. «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. 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4809
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4713
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4703
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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  

 

 

 

33. «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  

 

 

 

34. «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  

 

 

 

35. «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  

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
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36. «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/  

 

 

37. «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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hdb.gr/nea-ependytika-daneia-tameiou-epicheirimatikotitas-ii/
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


 

 een.ec.europa.eu                   22 
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:626] 

 

1. Επιχειρηματικό Συνέδριο & B2B Συναντήσεις με επιχειρήσεις από την Λιθουανία, 4 Οκτωβρίου  

2021 

 

 

 

Ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και η Enterprise Greece, θα πραγματοποιήσουν την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 

και ώρα 10:00, Επιχειρηματικό Συνέδριο & B2B Συναντήσεις με επιχειρήσεις από την Λιθουανία 

(Ακαδημίας 7, 6ος όροφος). Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την 

Πρεσβεία της Λιθουανίας στην Αθήνα και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Βίλνιους. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Ελλήνων επιχειρηματιών για τις προοπτικές και τις 

δυνατότητες που παρουσιάζει η αγορά της Λιθουανίας, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν B2B 

συναντήσεις μεταξύ των Ελλήνων και Λιθουανών επιχειρηματιών. 

 

Οι επιχειρήσεις από την Λιθουανία δραστηριοποιούνται κυρίως στους εξής κλάδους: ενέργεια, 

τρόφιμα, χημικά αυτοκινήτων, IT κ.ά. Για την αναλυτική λίστα των λιθουανικών επιχειρήσεων 

πατήστε εδώ.  

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παρακαλούνται όπως αποστείλουν συμπληρωμένο το Δελτίο 

Συμμετοχής πατώντας εδώ έως την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τον ΣΕΒ 

(κα. Βίκυ Μακρυγιάννη, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής, E. 

ir@sev.org.gr, T. 211 5006 121), το ΕΒΕΑ (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, E. excom@acci.gr, Τ. 210 3382 

342, 252) και την Enterprise Greece (T. 210 3355 761, 736).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uSOQH1m0hC2VmhLcNyiEpF9pbxojgoJV/edit?usp=sharing&ouid=104863649555686721867&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiKY_QUk_I7xbYTKuHLPASZbmwxeYk7Yvw3nt4gF7qZz96Xg/viewform
mailto:ir@sev.org.gr
mailto:excom@acci.gr
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2. Επιχειρηματική Αποστολή στην IFAT EURASIA 2021 Έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος 

Κωνσταντινούπολη, 20 – 22 Οκτωβρίου 2021 

 

       

 

Καθώς οι Διεθνείς Εκθέσεις στη Γερμανία και σε άλλες χώρες προγραμματίζονται να διεξαχθούν με 

φυσική παρουσία ή σε υβριδική μορφή από το φθινόπωρο, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο ξεκινάει νέο κύκλο διοργάνωσης Επιχειρηματικών αποστολών σε Διεθνείς 

Εκθέσεις, προσαρμοσμένες στις συνθήκες και κανονισμούς που ισχύουν λόγω Covid, συνδυάζοντας 

την εξωστρέφεια και επιχειρηματική δικτύωση με κάθε δυνατή οργανωτική πρόβλεψη για ασφάλεια 

και προστασία των συμμετεχόντων. 

 

To Eλληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργανώνει Επιχειρηματική αποστολή στη Διεθνή Έκθεση 

για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος IFAT Eurasia, στην Κωνσταντινούπολη, στις 20-22 

Οκτωβρίου 2021. 

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να στείλουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής 

συμπληρωμένη με υπογραφή και σφραγίδα το συντομότερο μέχρι 27/9/21 στο e-mail: 

y.patsiavos@ahk.com.gr . 

 

Με την αποστολή δήλωσης συμμετοχής η εταιρία αποδέχεται τον Γενικό Κανονισμό Συμμετοχής σε 

Επιχειρηματικές αποστολές του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (βλ. 

www.german-chamber.gr ). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία: 

 

- Πρόσκληση  

- Δήλωση Συμμετοχής 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:y.patsiavos@ahk.com.gr
http://www.german-chamber.gr/
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/08/inv_ΙFAT_EURASIA_2021.pdf
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/08/reg_form_IFAT_EURASIA_2021.pdf
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3. 14η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Φρούτων και Λαχανικών  

ASIA FRUIT LOGISTICA, Χονγκ Κονγκ, 07. – 09.09.2022 

ASIAFRUIT CONGRESS, Χονγκ Κονγκ, 06.09.2022 

 

    

 

Δρόμους εξωστρέφειας στην ασιατική αγορά τροφίμων ανοίγει το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο, 

που διοργανώνεται για τέταρτη φορά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα. Η 

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

 

 
4.  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. 

 

mailto:y.patsiavos@ahk.com.gr
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/07/ASIAFRUITLOGISTICA_2022_AW.pdf
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Η International Green Week Berlin, λαμβάνει χώρα από το 1926 και είναι μία από τις λίγες εκθέσεις 

στη Γερμανία με απευθείας πώληση στο κοινό. 

 

Η εταιρία-μέλος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, K.L.Ni Promotion, διοργανώνει Ελληνικό 

Ομαδικό Περίπτερο με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, επιθυμώντας να 

ανοίξει δρόμους εξωστρέφειας για ελληνικές επιχειρήσεις. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη διοργάνωση, η οποία για πρώτη φορά, στην 95η εμφάνισή της, 

διεξήχθη ψηφιακά, πάνω από 20.000 επισκέπτες εγγράφηκαν στην πλατφόρμα της έκθεσης και 

παρακολούθησαν όλες τις εξελίξεις στον κλάδο της αγροτικής οικονομίας και της βιομηχανίας 

τροφίμων. 

 

Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του 

Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της Διεθνούς Έκθεσης Πράσινη Εβδομάδα στην 

Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην 

ιστοσελίδα www.german-fairs.gr . 

 

 

5. Smart Manufacturing Matchmaking 2021 VIRTUAL - Διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης στον 

τομέα της Έξυπνης Βιομηχανίας  Smart Manufacturing and Industry 4.0 

 

 

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της έξυπνης 

βιομηχανίας και της βιομηχανίας 4.0 θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα 

συμμετέχουν στη διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων: BE @SMM2021 

- Brokerage Event, στο πλαίσιο του of  Brokerage Event @Smart Manufacturing Matchmaking 2021 

Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις: 

http://www.german-fairs.gr/
https://smm2021.b2match.io/
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• 17, 18 & 19 Νοεμβρίου 2021 

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από τον οργανισμό Spin Ricerca Innovazione e Trasferimento 

Tecnologico S.r.l. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το δίκτυο Enterprise Europe Network, μέλος του 

οποίου είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος.  

 

Οι συμμετέχοντες στο Smart Manufacturing Matchmaking 2020 Virtual Edition θα: 

- έχουν τη μοναδική ευκαιρία για συναντήσεις με επιστήμονες, ερευνητές και διευθυντές επιχειρήσεων 

που εργάζονται στον τομέα της Έξυπνης Βιομηχανίας και Βιομηχανίας 4.0 

- ενημερωθούν για τις τελευταίες σύγχρονες τεχνολογίες, τις νέες εφαρμογές από τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις καθώς και τις τεχνικές προκλήσεις των μεγάλων εταιρειών 

- έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και 

προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές - 

τεχνολογικές συνεργασίες στο διεθνή χώρο 

Επιπλέον, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν 

αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

 

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/. 

 

http://spin.srl/
http://spin.srl/
https://smm2021.b2match.io/
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Η επιλογή των συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της παραπάνω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / 

ερευνητικού προφίλ, το οποίο θα αναφέρεται σε προσφορά ή ζήτηση συνεργασίας. Σημειώνεται ότι οι 

συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και 

γίνονται σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων. 

 

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:627] 

 

• 2021/C 313/02 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Πλήρης αξιοποίηση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών 

COVID της ΕΕ: στήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και της ανάκαμψης του τομέα των 

αεροπορικών μεταφορών μέσω κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για τα κράτη μέλη της ΕΕ 

 

• 2021/C 323/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 σχετικά με το σχέδιο 

εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που 

περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × 

MON 89788 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D065067/03 — 2020/2535(RSP)) 

 

• 2021/C 323/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης (2020/2631(RSP)) 

 

• 2021/C 324/05 Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2021, σχετικά με τη σύσταση της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα πλαστικά 

απορρίμματα συσκευασίας 

 

• 2021/C 324/08 Επικίνδυνες ουσίες — Κατάλογος των αποφάσεων αδειοδότησης που έλαβαν τα κράτη 

ΕΖΕΣ του ΕΟΧ σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 κατά το 

δεύτερο εξάμηνο του 2020 — Υποεπιτροπή i για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων — 

Υπόψη της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ 

 

• 2021/C 324/09 Επικίνδυνες ουσίες — Κατάλογος των αποφάσεων αδειοδότησης που έλαβαν τα κράτη 

ΕΖΕΣ του ΕΟΧ σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 

mailto:svaina@sbtse.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.313.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2021:313:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.323.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2021:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.323.01.0014.01.ELL&toc=OJ:C:2021:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.324.01.0005.01.ELL&toc=OJ:C:2021:324:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.324.01.0031.01.ELL&toc=OJ:C:2021:324:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.324.01.0033.01.ELL&toc=OJ:C:2021:324:TOC
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(REACH) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 — Υποεπιτροπή I για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων — Υπόψη της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ 

 

• 2021/C 341/02 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Μετάβαση σε κυκλικές δημόσιες συμβάσεις» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2021/C 341/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Καμία Πράσινη Συμφωνία χωρίς κοινωνική συμφωνία» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2021/C 341/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο 

του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη”»[COM(2021) 87 final — 2021/0048 (NLE)] 

 

• 2021/C 341/15 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων 

διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή αρμοδιότητας της επιτροπής 

διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού (IOTC) και για την τροποποίηση των κανονισμών 

του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007»[COM(2021) 

113 final — 2021/0058 (COD)] 

 

• 2021/C 341/16 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής 

προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών»[COM(2021) 108 

final — 2021/0055 (COD)] 

 

• 2021/C 343/01 Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 4ης Ιουνίου 2021 όσον αφορά 

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ψηφιακή 

επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα (CON/2021/20) 

 

• 2021/C 343/03 Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2021, σχετικά με τη σύσταση ομάδας 

εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών συμβουλών στον τομέα της βιολογικής παραγωγής 

(EGTOP) 

 

• 2021/C 344/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί 

παρωχημένες ορισμένες πράξεις της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων 

και των κανόνων για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.341.01.0016.01.ELL&toc=OJ:C:2021:341:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.341.01.0023.01.ELL&toc=OJ:C:2021:341:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.341.01.0029.01.ELL&toc=OJ:C:2021:341:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.341.01.0106.01.ELL&toc=OJ:C:2021:341:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.341.01.0107.01.ELL&toc=OJ:C:2021:341:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.343.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:343:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.343.01.0015.01.ELL&toc=OJ:C:2021:343:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.344.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:344:TOC
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:628] 

   

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1280 της Επιτροπής, L279 της 2ας Αυγούστου 2021, όσον αφορά 

μέτρα σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής για τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ως 

αρχικά υλικά σε κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1281 της Επιτροπής, L279 της 2ας Αυγούστου 2021, για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά την ορθή πρακτική φαρμακοεπαγρύπνησης και τη μορφή, το περιεχόμενο και 

την περίληψη του κύριου αρχείου του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης για τα κτηνιατρικά 

φάρμακα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1295 της Επιτροπής, L282της 4ης Αυγούστου 2021, σχετικά με 

παρέκκλιση για το έτος 2021 από το άρθρο 75 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το επίπεδο των 

προκαταβολών για τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με τις 

εκτάσεις και τα ζώα 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1296 της Επιτροπής, L282 της 4ης Αυγούστου 2021, σχετικά με 

την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 όσον αφορά τις απαιτήσεις για 

τον σχεδιασμό και τη διαχείριση καυσίμων/ενέργειας και όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα 

υποστηρικτικά προγράμματα, την ψυχολογική αξιολόγηση των πληρωμάτων πτήσης, καθώς και τον 

έλεγχο ψυχοτρόπων ουσιών ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1297 της Επιτροπής, L282 της 4ης Αυγούστου 2021, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα υπερφθοροκαρβοξυλικά οξέα με αλυσίδα 9 έως 14 ατόμων άνθρακα (C9-

C14 PFCA), τα άλατα αυτών και τις συγγενείς με τα C9-C14 PFCA ουσίες ( 1 )  

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1317 της Επιτροπής, L286 της 9ης Αυγούστου 2021, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα 

τρόφιμα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1318 της Επιτροπής, L286 της 9ης Αυγούστου 2021, σχετικά με 

τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 για την κατάρτιση του ενωσιακού 

καταλόγου νέων τροφίμων, της απόφασης 2008/968/ΕΚ για την έγκριση της κυκλοφορίας στην αγορά 

του πλούσιου σε αραχιδονικό οξύ ελαίου από τη Mortierella alpina ως νέου συστατικού τροφίμων και 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.279.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.279.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2021:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.282.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.282.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.282.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2021:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.286.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.286.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:286:TOC
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του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/484 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της λακτο-N-

τετραόζης ως νέου τροφίμου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1319 της Επιτροπής, L286 της 9ης Αυγούστου 2021, για την 

έγκριση τροποποιήσεων στις προδιαγραφές του νέου τροφίμου «σπορέλαιο κορίανδρου από 

Coriandrum sativum» και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1322 της Επιτροπής, L288 της 3ης Αυγούστου 2021, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2076 με σκοπό να πραγματοποιηθούν 

διοικητικές αλλαγές στην άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Contec IPA Product 

Family» ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1323 της Επιτροπής, L288 της 10ης Αυγούστου 2021, για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων 

καδμίου σε ορισμένα τρόφιμα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1325 της Επιτροπής, L288 της 10ης Αυγούστου 2021, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/977 όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής των 

προσωρινών μέτρων σχετικά με τους ελέγχους για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1326 της Επιτροπής, L288 της 10ης Αυγούστου 2021, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά του ελαίου Schizochytrium sp. (FCC-3204) ως νέου τροφίμου 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1327 της Επιτροπής, L288 της 10ης Αυγούστου 2021, για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων II, IX και XV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405 όσον 

αφορά τους καταλόγους τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην 

Ένωση νωπού κρέατος άγριων μονόπλων, αλιευτικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και εντόμων, και 

για τη διόρθωση του παραρτήματος XI του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού όσον αφορά τον 

κατάλογο τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 

βατραχοπόδαρων και σαλιγκαριών ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1329 της Επιτροπής, L288 της 10ης Αυγούστου 2021, για την 

τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/2235, (ΕΕ) 2020/2236, (ΕΕ) 2021/403 και 

(ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής περιόδου για τη χρήση πιστοποιητικών 

υγείας των ζώων, επίσημων πιστοποιητικών και πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων 

πιστοποιητικών που απαιτούνται για την είσοδο στην Ένωση ορισμένων φορτίων ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.286.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0048.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1354 της Επιτροπής, L291 της 6ης Αυγούστου 2021, σχετικά με 

τον καθορισμό τεχνικών πληροφοριών για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των 

βασικών ιδίων κεφαλαίων προς αναφορά με ημερομηνίες αναφοράς από την 30ή Ιουνίου 2021 έως την 

29η Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης ( 

1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1355 της Επιτροπής, L291 της 12ης Αυγούστου 2021, σχετικά με 

τα πολυετή εθνικά προγράμματα ελέγχου για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, που οφείλουν να 

καταρτίσουν τα κράτη μέλη ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1372 της Επιτροπής, L295 της 17ης Αυγούστου 2021, για την τροποποίηση 

του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά την απαγόρευση χορήγησης πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης ως ζωοτροφών σε 

εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα, πλην των γουνοφόρων ζώων ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1374 της Επιτροπής, L297 της 12ης Απριλίου 2021, για 

την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1377 της Επιτροπής, L297 της 19ης Αυγούστου 2021, για την 

έγκριση της αλλαγής των προϋποθέσεων χρήσης του νέου τροφίμου «ελαιορητίνη πλούσια σε 

ασταξανθίνη από φύκη Haematococcus pluvialis» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1378 της Επιτροπής, L297 της 19ης Αυγούστου 2021, για τη 

θέσπιση ορισμένων κανόνων σχετικά με το πιστοποιητικό που χορηγείται σε επιχειρήσεις, ομάδες 

επιχειρήσεων και εξαγωγείς τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές βιολογικών και 

υπό μετατροπή προϊόντων στην Ένωση και για την κατάρτιση του καταλόγου των αναγνωρισμένων 

αρχών ελέγχου και φορέων ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1379 της Επιτροπής, L297 της 19ης Αυγούστου 2021, για τη μη 

ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας famoxadone (φαμοξαδόνη), σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.291.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2021:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.291.01.0120.01.ELL&toc=OJ:L:2021:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.295.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0020.01.ELL&toc=OJ:L:2021:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2021:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2021:297:TOC
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• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1399 της Επιτροπής, L301 της 24ης Αυγούστου 2021, για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σκληρωτίων 

ερυσιβώδους όλυρας και αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας σε ορισμένα τρόφιμα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1408 της Επιτροπής, L304 της 27ης Αυγούστου 2021, για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών 

τροπανίου σε ορισμένα τρόφιμα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1409 της Επιτροπής, L304 της 27ης Αυγούστου 2021, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της φυτομεναδιόνης ως πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές για τους 

ίππους ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1410 της Επιτροπής, L304 της 27ης Αυγούστου 2021, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος Bacillus licheniformis DSM 28710 ως πρόσθετης 

ύλης ζωοτροφών για όρνιθες ωοπαραγωγής, μικρά είδη πουλερικών για ωοπαραγωγή, είδη πουλερικών 

για αναπαραγωγή και διακοσμητικά πτηνά (κάτοχος της άδειας: Huvepharma NV) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1411 της Επιτροπής, L304 της 27ης Αυγούστου 2021, σχετικά με 

την ανανέωση της άδειας χρήσης του Clostridium butyricum FERM BP-2789 ως πρόσθετης ύλης 

ζωοτροφών για κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή, γαλοπούλες προς πάχυνση, γαλοπούλες 

εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή, μικρά είδη πτηνών (εξαιρουμένων των πτηνών σε περίοδο ωοτοκίας), 

απογαλακτισμένα χοιρίδια και απογαλακτισμένα μικρά χοιροειδή, με τη χορήγηση άδειας για 

κοτόπουλα προς πάχυνση, θηλάζοντα χοιρίδια και θηλάζοντα μικρά χοιροειδή, καθώς και με την 

κατάργηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 373/2011, (ΕΕ) αριθ. 374/2013 και (ΕΕ) αριθ. 

1108/2014 (κάτοχος της άδειας: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, εκπροσωπούμενη από τη 

Huvepharma NV Belgium) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1412 της Επιτροπής, L304 της 27ης Αυγούστου 2021, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του χηλικού συμπλόκου κιτρικού σιδήρου(III) ως πρόσθετης ύλης 

ζωοτροφών για χοιρίδια και μικρά χοιροειδή (κάτοχος της άδειας: Akeso Biomedical, Inc., ΗΠΑ, 

εκπροσωπούμενη στην ΕΕ από την Pen & Tec Consulting SLU) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1413 της Επιτροπής, L304 της 27ης Αυγούστου 2021, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από Bacillus subtilis 

LMG-S 15136 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για χοιρομητέρες σε περίοδο γαλουχίας (κάτοχος της 

άδειας: Beldem, τμήμα της Puratos NV) ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.301.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.304.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.304.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.304.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2021:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.304.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2021:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.304.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2021:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.304.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2021:304:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   33 
 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1414 της Επιτροπής, L304 της 27ης Αυγούστου 2021, για τη 

διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/422 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση 

παρασκευάσματος Enterococcus faecium DSM 7134 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όρνιθες 

ωοπαραγωγής (κάτοχος της άδειας: Lactosan GmbH & Co KG) ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1418 της Επιτροπής, L305 της 23ης Ιουνίου 2021, για την 

τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 όσον αφορά τους κανόνες 

επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης για ζώα ή μέτρων στήριξης που αφορούν ζώα 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:629] 

  

• 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) 2021/1284 της Επιτροπής, L279  της 2ας Αυγούστου 2021, για τη 

μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης του φωσφορούχου αργιλίου για χρήση σε βιοκτόνα των 

τύπων προϊόντων 14 και 18 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1285 της Επιτροπής, L279 της 2ας Αυγούστου 2021, για τη 

μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης του φωσφορούχου μαγνησίου για χρήση σε βιοκτόνα 

του τύπου προϊόντων 18 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1286 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2021, για τη μετάθεση της 

ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας dinotefuran (δινοτεφουράνη) για χρήση σε βιοκτόνα του 

τύπου προϊόντων 18 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1287 της Επιτροπής, L279 της 2ας Αυγούστου 2021, για τη 

μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας indoxacarb (ινδοξακάρβη) για χρήση σε 

βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1288 της Επιτροπής, L279 της 2ας Αυγούστου 2021, για τη 

μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης του βορικού οξέος για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 

προϊόντων 8 ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.304.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2021:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.305.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2021:305:TOC
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_.2021.279.01.0035.01.ELL&toc=OJ:L:2021:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.279.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2021:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.279.01.0039.01.ELL&toc=OJ:L:2021:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.279.01.0041.01.ELL&toc=OJ:L:2021:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.279.01.0043.01.ELL&toc=OJ:L:2021:279:TOC
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• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1289 της Επιτροπής, L279 της 2ας Αυγούστου 2021, για τη 

μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας dazomet (νταζομέτ) για χρήση σε βιοκτόνα 

του τύπου προϊόντων 8 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1290 της Επιτροπής, L279 της 2ας Αυγούστου 2021, για τη 

μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης του τετραβορικού νατρίου για χρήση σε βιοκτόνα του 

τύπου προϊόντων 8 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1279 της Επιτροπής, L280 της 28ης Ιουλίου 2021, σχετικά με την 

παράταση της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5605] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1299 της Επιτροπής, L282 της 4ης Αυγούστου 2021, για τη 

μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας hexaflumuron (εξαφλουμουρόνη) για χρήση 

σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1307 της Επιτροπής, L285 της 6ης Αυγούστου 2021, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα 

σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη 

μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5979]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1380 της Επιτροπής, L297 της 19ης Αυγούστου 2021, για τη 

θέσπιση της ισοδυναμίας, με σκοπό τη διευκόλυνση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός 

της Ένωσης, των πιστοποιητικών COVID-19 που εκδίδονται από την Ουκρανία με τα πιστοποιητικά 

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

Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1381 της Επιτροπής, L297 της 19ης Αυγούστου 2021, για τη 

θέσπιση της ισοδυναμίας, με σκοπό τη διευκόλυνση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός 

της Ένωσης, των πιστοποιητικών COVID-19 που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1382 της Επιτροπής, L297  της 19ης Αυγούστου 2021, για τη 

θέσπιση της ισοδυναμίας, με σκοπό τη διευκόλυνση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός 

της Ένωσης, των πιστοποιητικών COVID-19 που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Τουρκίας με τα 

πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.279.01.0045.01.ELL&toc=OJ:L:2021:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.279.01.0047.01.ELL&toc=OJ:L:2021:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.280.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2021:280:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.282.01.0036.01.ELL&toc=OJ:L:2021:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.285.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0035.01.ELL&toc=OJ:L:2021:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2021:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0041.01.ELL&toc=OJ:L:2021:297:TOC
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• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1384 της Επιτροπής, L300 της 13ης Αυγούστου 2021, σχετικά με 

την αίτηση καταχώρισης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με τίτλο «ReturnthePlastics: 

Πρωτοβουλία πολιτών για την εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ συστήματος εγγύησης για την ανακύκλωση 

πλαστικών φιαλών» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5953] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1385 της Επιτροπής, L300 της 17ης Αυγούστου 2021, για την 

ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά ζωοτροφών και προϊόντων εκτός των τροφίμων και 

των ζωοτροφών, που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη GT73 

(MON-ØØØ73-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5992]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1386 της Επιτροπής, L300 της 17ης Αυγούστου 2021, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από 

γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-81419-2, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5993]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1387 της Επιτροπής, L300 της 17ης Αυγούστου 2021, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από 

γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-81419-2 × DAS–44406–6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

C(2021) 5994]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1388 της Επιτροπής, L300 της 17ης Αυγούστου 2021, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από 

γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 και γενετικώς 

τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα 1507, MIR162, MON810 

και NK603 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5995]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1389 της Επιτροπής, L300 της 17ης Αυγούστου 2021, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από 

γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × T304-40 × GHB119 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

C(2021) 5996]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1390 της Επιτροπής, L300 της 17ης Αυγούστου 2021, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από 

γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), σύμφωνα με τον 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.300.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.300.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.300.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.300.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.300.01.0022.01.ELL&toc=OJ:L:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.300.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.300.01.0035.01.ELL&toc=OJ:L:2021:300:TOC
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κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό C(2021) 5997]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1391 της Επιτροπής, L300 της 17ης Αυγούστου 2021, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από τη 

γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 και Rf3 × GT73 σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5998]  ( 1 ) 

  

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1392 της Επιτροπής, L300 της 17ης Αυγούστου 2021, για την 

ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή 

παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt 11 (SYN-BTØ11-1) σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό C(2021) 5999]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1393 της Επιτροπής, L300 της 17ης Αυγούστου 2021, για την 

ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή 

παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 88017 × MON 810 (MON-

88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 6001]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1394 της Επιτροπής, L300 της 17ης Αυγούστου 2021, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από 

γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 

87411 × 59122 και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε από 

τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, ΜΟΝ 87411 και 59122, σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 6002]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1395 της Επιτροπής, L300 της 20ής Αυγούστου 2021, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα 

σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη 

μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 6253]  ( 1 ) 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.300.01.0041.01.ELL&toc=OJ:L:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.300.01.0048.01.ELL&toc=OJ:L:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.300.01.0054.01.ELL&toc=OJ:L:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.300.01.0060.01.ELL&toc=OJ:L:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.300.01.0070.01.ELL&toc=OJ:L:2021:300:TOC
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 ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:630] 

  

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/1269 της Επιτροπής, L277 της 21ης Απριλίου 2021, για την 

τροποποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593, όσον αφορά την ενσωμάτωση 

παραγόντων βιωσιμότητας στις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων ( 1 ) 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:631] 

  

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, L288 της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τα λιπάσματα ( EE L 304 της 21.11.2003 ) 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:632] 

 

• COM/2021/497 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών χορήγησης άδειας 

και παρακολούθησης φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της 

ΕΕ για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 

 

• COM/2021/483 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών 

μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (κωδικοποίηση) 

 

• COM/2021/480 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ 

ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Διεθνές Συμβούλιο Ζάχαρης όσον αφορά την παράταση της 

Διεθνούς Συμφωνίας για τη Ζάχαρη του 1992 

 

• COM/2021/449 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρακολούθηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» το 2020 

 

• COM/2021/450 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης η οποία 

πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου 

Σιτηρών σχετικά με την τροποποίηση του ορισμού του «σιτηρού» ή των «σιτηρών» βάσει της 

σύμβασης για την εμπορία σιτηρών του 1995 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.277.01.0137.01.ELL&toc=OJ:L:2021:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0052.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0052.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0497&qid=1630932484615&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0483&qid=1630932484615&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0480&qid=1630932484615&rid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0449&qid=1630932484615&rid=34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0450&qid=1630932484615&rid=42
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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.:633] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 454954-2021  

Κύπρος-Λευκωσία: Χημικά 

προϊόντα 

Είδος αγοραστή: Φορέας κοινής 

ωφελείας 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 08/09/2021  01/10/2021  

2 451025-2021  

Κύπρος-Λευκωσία: Δομές και 

υλικά κατασκευαστικών έργων· 

βοηθήματα κατασκευαστικών 

έργων (εκτός από ηλεκτρικές 

συσκευές) 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 07/09/2021  08/10/2021  

3 433312-2021  

Κύπρος-Λευκωσία: Σωλαγωγοί, 

σωληνώσεις, σωλήνες, 

περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και 

συναφή είδη 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 27/08/2021  23/09/2021  

6 448629-2021  

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Πουκάμισα 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 06/09/2021  11/10/2021  

 

 

mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454954-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451025-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433312-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448629-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
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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 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:634] 

 

1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ (BRHU20210422001) – Εταιρεία διανομής από την Ουγγαρία αναζητά 

αξιόπιστο συνεργάτη του οποίου το προϊόν θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει στην ουγγρική αγορά. Το 

ενδιαφέρον της εταιρείας είναι κυρίως: αγροτικά ρούχα εργασίας, κηπουρικά προϊόντα, εργαλεία 

κηπουρικής, κλπ. Η εταιρεία αναζητά έναν συνεργάτη που έχει μεγάλη ποικιλία και καλή ποιότητα 

αυτών των προϊόντων ώστε να συνάψει μαζί του συμφωνία υπηρεσιών διανομής. 

 

2. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΡΑΠΙΤΚΗ (BRRS20210811001) –  Σερβική εταιρεία που απασχολεί άτομα με 

ειδικές ανάγκες δραστηριοποιείται στους τομείς της τυπογραφίας και της ραπτικής. Δεδομένου ότι το 

μερίδιο αγοράς της εταιρείας διευρύνεται, η εταιρεία ενδιαφέρεται να το αυξήσει γκάμα προϊόντων 

μέσω υπηρεσιών διανομής και συμφωνιών εμπορικής αντιπροσωπείας. 

 

3. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ (BRUK20210809001) – Βρετανική επιχείρηση ηλεκτρονικού 

εμπορίου προσφέρει φιλικό προς το περιβάλλον απορρυπαντικό ρούχων με συνδρομή. Η επιχείρηση 

λειτουργεί μέσω D2C και χονδρικής. Το προϊόν έχει μηδέν ρίπους και αποτελεί, φυσική εναλλακτική 

λύση για τα συνήθη απορρυπαντικά, καθώς διαμορφώνεται σε συμπιεσμένα φύλλα που διαλύονται σε 

ζεστό ή κρύο νερό. Είναι 100% χωρίς πλαστικό, vegan, έχει πολύ χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και 

μπορεί να ταχυδρομηθει άμεσα. Η επιχείρηση αναζητά έναν κατασκευαστή εντός της Ευρώπης ώστε 

να συνάψει μαζί του συμφωνία κατασκευής 

 

4. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (BRDE20210830001) – Γερμανός νεαρός επιχειρηματίας αναζητά επαγγελματίες 

τσαγκάρηδες που ράβουν παπούτσια με παραδοσιακό, χειροποίητο τρόπο, ώστε να συνάψει μαζί τους 

συμφωνίες κατασκευής. 

 

5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (BRSE20210610001) – Σουηδική ΜΜΕ που ειδικεύεται σε 

αναλύσεις υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης αναζητά προϊόντα και τεχνολογίες για χημική 

ανάλυση πολικών υδρόφιλων ενώσεων, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως υγρή χρωματογραφία υψηλής 

απόδοσης (HPLC) ή χρωματογραφία ιόντων (IC), στον ποιοτικό έλεγχο και ανάπτυξη φαρμακευτικών 

προϊόντων, ποτών, συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων βιομηχανικών τομέων. Η επιχείρηση θα 

συνάψει συμφωνίες υπηρεσιών διανομής ή/και συμφωνίες άδειας 

 

6. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRAL20210810001) – Αλβανική εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1996 κυρίως ως 

έμπορος-εισαγωγέας- εξαγωγέας φρούτων και λαχανικών. Η εταιρεία διαθέτει ψυγεία με σημαντική 

χωρητικότητα και προηγμένη τεχνολογία όσον αφορά την αποθήκευση και επεξεργασία φρούτων και 

mailto:svaina@sbtse.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/195ab147-2d5d-4efd-Public%20Link%20bb9f-1bbc4f187d4c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6a56b198-7a0c-44dd-Public%20Link%20baf3-6062d775f56b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f39125ea-beb0-4046-Public%20Link%20b806-9ebd254b6bb9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a82b5d12-5a83-489b-Public%20Link%20bf9f-2535b77cfbc8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/272c3b3b-6ebd-492e-Public%20Link%20932a-3214751085e4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7092ec2-2800-46e8-9dc5-cbd24b7f3974
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λαχανικών και μεταφορικών μέσων διαφόρων δυνατοτήτων. Η εταιρεία αναζητά προμηθευτές 

φρούτων όπως πορτοκάλια, μανταρίνια και ακτινίδια. 

 

7. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (BRPL20210727001) – Πολωνική ΜΜΕ που ειδικεύεται στη διανομή καλλυντικών 

θέλει να διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της με βάση φυσικά συστατικά. Η εταιρεία αναζητά 

ξένους κατασκευαστές οικολογικών, μηδενικών απορριμμάτων καλλυντικών (π.χ. κρέμες, λοσιόν 

σώματος, τονωτικά για πρόσωπο, καθαριστικά, έλαια προσώπου και σώματος, ειδικές κρέμες για την 

κυτταρίτιδα) Η εταιρεία προσφέρει συμφωνία υπηρεσιών διανομλης για παραγωγούς φυσικών 

καλλυντικών που ενδιαφέρονται για την πολωνική αγορά. 

 

8. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΤΟΒΙΟΜΗΝΙΑΣ (BRPL20210802001) – Εταιρεία 

από τη βορειοανατολική Πολωνία που βρίσκεται στην πολωνική αγορά από το 2006 αναζητά 

Ευρωπαίους προμηθευτές ανταλλακτικών ακριβείας, εξαρτημάτων εξαρτημάτων χύτευσης για μικρές 

παρτίδες παραγωγής. Η συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε συμφωνία παραγωγής ή υπεργολαβία. Η 

εταιρεία ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την παραγωγή πηνίων, αισθητήρων και διακοπτών (π.χ. 

θερμοκρασία, πίεση, στάθμη λαδιού, στάθμη καυσίμου, ταχύτητα και θέση στροφαλοφόρου άξονα και 

συστήματα ABS) για την αυτοκινητοβιομηχανία. 

 

 

9. Ενδιαφέρον για εισαγωγή καλλυντικών στη Ρωσία 

 

• Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και 

καλλυντικά παρασκευάσματα  

• Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το πουδράρισμα 

(πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού  

• Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή 

των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια χρώματα σε τροχίσκους, σωληνάρια, δοχεία, φιαλίδια, 

κύπελλα 

 

Χώρα: ΡΩΣΙΑ 

Εταιρεία: MADIS OLIVE  

Τηλ.: +7(910)455 48 70 

Email: ditronx6@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eab682ca-a8e7-46eb-Public%20Link%209e47-dbcda1b8bf9a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/06e3df73-2245-4e0d-8e97-2215072fe973
https://agora.mfa.gr/applications/company/6101
mailto:ditronx6@gmail.com
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10. Ζήτηση πριονιστηρίων ξύλου 

 

Ο κ. Manuel Boavista, εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρίας κατασκευής παλετών και ξυλοκιβωτίων, 

επικοινώνησε με Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Λισσαβώνας και ζήτησε πριονιστήρια στην Ελλάδα για 

επιχειρηματική συνεργασία. 

 

Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Εταιρεία: Palcax - Fabricação de Paletes e Caixas, Lda  

Δ/νση:  Apartado 168 Rua dos Bombeiros Voluntários Vilar dos Prazeres 

Τηλ.: +351915291513 

Email: info@palcax.com 

Website: http://www.palcax.com/ 

 

 

11. Ενδιαφέρον εισαγωγής γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων, υποδημάτων, κοσμημάτων, στεφάνων 

και αξεσουάρ γάμου 

 

H εταιρεία CREATIONS GEORGIANNI ενδιαφέρεται να εισάγει γυναικεία έτοιμα ενδύματα, 

υποδύματα, κοσμήματα, στέφανα και αξεσουάρ γάμου. 

 

Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ 

Εταιρεία: CREATIONS GEORGIANNI  

Δ/νση:  4357 Notre Dame Blvd, Laval, Quebec H7W1T3 

Τηλ.: +1 450-973-2807 

Email: info@creationsgeorgianni.com  

Website: https://creationsgeorgianni.com 

 

 

12. Ουγγρική εταιρεία που ασχολείται με την κατασκευή σχαρών οδοστρώματος και μεταλλικών 

κατασκευών, αναζητά προμηθευτές για το σχεδιασμό και την κατασκευή εργαλείων διάτρησης και 

κοπής από χάλυβα, εξοπλισμού και μηχανημάτων. Πρόκειται για εργαλεία τα οποία θα 

κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας (custom made) και θα υπάρχουν 

επαναλαμβανόμενες μηνιαίες παραγγελίες. 

 

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://agora.mfa.gr/applications/company/6097
mailto:info@palcax.com
http://www.palcax.com/
https://agora.mfa.gr/applications/company/6092
mailto:info@creationsgeorgianni.com
https://creationsgeorgianni.com/
mailto:sbtse@otenet.gr

