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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:693]  

 

 

 

• 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  

• Οδηγίες για την εισαγωγή ή την μετακίνηση στη Μεγάλη Βρετανία τροφίμων και ποτών ζωϊκής 

προέλευσης, από την ΕΕ και την Βόρειο Ιρλανδία από την 1/1/2022 

• Οδηγίες για την εισαγωγή ή την μετακίνηση στη Μεγάλη Βρετανία τροφίμων και ποτών ζωϊκής 

προέλευσης, από την ΕΕ και την Βόρειο Ιρλανδία από την 1/1/2022 

• Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ 

• Έρευνα αγοράς για τον κλάδο του ελαιολάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο 

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%96%CF%89%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%96%CF%89%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%96%CF%89%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%96%CF%89%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20gb.pdf
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%92-2%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF-21%202%20gb.pdf
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• Νέα μετάθεση ημερομηνιών υποχρέωσης προσκόμισης φυτοϋγειονομικών και υγειονομικών 

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

Παράταση τελωνειακών διευκολύνσεων. 

 

ΑΡΜΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:694]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2021   

• Έρευνα αγοράς για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ενδυμάτων στην 

Αρμενία 

                                    1. Παρουσίαση Κλάδου/Προϊόντος 

                                    2. Προσφορά 

                                    3. Εξωτερικό Εμπόριο 

                                    4. Συμπεράσματα 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:695]  

• Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας κατά το α΄ εξάμηνο 2021 

• Έρευνα για τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Γαλλία 

                                       

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:696]  

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

• Διοργάνωση διαδικτυακής θεματικής εκδήλωσης με θέμα «Βελτίωση της πρόσβασης ελληνικών 

αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στη βαυαρική αγορά»  

• Δήλωση συμμετοχής σε ψηφιακή θεματική εκδήλωση για τα ελληνικά τρόφιμα   (Στις 14 

Οκτωβρίου) 

• Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, Α’ Εξάμηνο 2021 

• Γερμανική Κεντρική Στατιστική Αρχή – Ακριβότερη η ζωή στη Γερμανία 

• Θέσεις Ένωσης Γερμανικών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας περί φορολόγησης 

γερμανικών επιχειρήσεων εν όψει επικείμενων Ομοσπονδιακών Εκλογών 

• Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Αύξηση των εξαγωγικών προσδοκιών 

• Ο Κλάδος του Γιαουρτιού στη Γερμανία 

                                    1. Ο Κλάδος του Γιαουρτιού 

                                    2. Περιγραφή Αγοράς 

                                    3. Εξωτερικό Εμπόριο 

                                    4. Συμπεράσματα 

• Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Ζααρλάνδης, Α' Εξάμηνο 2021 

• Διμερές Εμπόριο Ελλάδας - Ρηνανίας-Παλατινάτου, Α' Εξάμηνο 2021 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%BC%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%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%BC%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%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%BC%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%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%20am.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8B%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20am.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8B%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20am.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Bilateral_Trade_GR-FR_H1_2021%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Report_%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%91%CE%A0%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%B1%CE%84%20%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%202021%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B1%20%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B1%20%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/76865
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76655
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20DIHK%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%20%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%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%20%CE%B5%CE%BD%20%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20DIHK%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%20%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%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%20%CE%B5%CE%BD%20%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CF%8E%CE%BD%20-%20%CE%91%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%20%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B9%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/77047
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/77028
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ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:697]  

• Έρευνα Αγοράς για τον Κλάδο των Φρούτων και Λαχανικών στην Ισπανία 

• Στατιστικά Στοιχεία για τον Κλάδο των Φρούτων και Λαχανικών 2021 

 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:698]  

• 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 

• Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2021 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:699]  

• Ο κλάδος οινοπνευματωδών ποτών του Καναδά 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Σεπτέμβριος 2021 

 

ΜΑΡΟΚΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:700]  

• Πρόσφατες Οικονομικές Ειδήσεις-Σεπτέμβριος 2021 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:701]  

• Πρώτη αποτίμηση διμερούς εμπορίου Ολλανδίας – Ην. Βασιλείου μετά το Brexit. Πτώση των 

συναλλαγών το 1ο εξάμηνο 2021 

• Η αγορά ιχθυηρών στην Ολλανδία 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:702]  

• Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας Αριθμός 4 (Αύγουστος) 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%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%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%9F%CE%9D%20%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%91%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A6%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%202021%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/76948
https://agora.mfa.gr/infofiles/ODHGOS%20EPIXEIREIN%20ISRAEL%202021%20AYG%202021%203%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%20%CE%91%CE%92%CE%99%CE%92%202021%20%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC_Sept2021%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter%20September%202021%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/77014
https://agora.mfa.gr/infofiles/UK%20Netherlands%20trade%202%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/UK%20Netherlands%20trade%202%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%B9%CF%87%CE%B8%CF%85%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%20%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/76625
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ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:703]  

• Διεθνής ρωσική έκθεση αγροτικής βιομηχανίας AgroProdMash (Μόσχα, 4-8/10/2021) 

• Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2021 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:704]  

• Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, Ιούλιος – Αύγουστος 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.:705] 

 

 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τα ελληνικά μέτρα για την αύξηση της πρόσβασης ανταγωνιστών της 

ΔΕΗ στην ηλεκτρική ενέργεια 

 

2. Δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη για την πρόταση σχετικά με το 

μέλλον του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις 

 

3. Ξεκινάει ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας: «Σκέψου πριν κάνεις κλικ» 

 

4. Η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων βάσει του κανονισμού περί αμοιβαίας 

αναγνώρισης των εμπορευμάτων 

 

5. Η Επιτροπή δρομολογεί αποστολές της ΕΕ για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων 

 

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τιμά τους νικητές του Βραβείου Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ 

 

7. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Προς τη μεταρρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ 

 

8. Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις 

 

9. Γεωργία: Καθιέρωση της «ημέρας βιολογικής παραγωγής της ΕΕ» 

 

10. Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν σθεναρά την επιστήμη και την τεχνολογία σύμφωνα με τη νέα έρευνα του 

Ευρωβαρομέτρου 

https://www.agroprodmash-expo.ru/en/
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_August_2021%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%91-%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%A3-%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3%202021%20tr.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_4661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_4661
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%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%BF_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%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%BF_el
https://sbtse.gr/2021/10/01/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%ce%bf-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%bf%ce%b1/
https://sbtse.gr/2021/10/01/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%80/
https://sbtse.gr/2021/10/01/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%80/
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%C2%AB%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5%C2%BB_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85_el
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11. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διαθεσιμότητα ιδιωτικής 

ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων 

της επιδημίας του κορονοϊού 

 

12. Η Επιτροπή εγκαινιάζει τη νέα εφαρμογή (app) Erasmus+ με την ενσωματωμένη ευρωπαϊκή φοιτητική 

κάρτα 

 

13. Προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη: Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους 

 

14. Κοινό δελτίο Τύπου ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την πρωτοβουλία «Παγκόσμια Δέσμευση για το Μεθάνιο» 

 

15. Ξεκινάει τις εργασίες της η ομάδα υψηλού επιπέδου για το μέλλον της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ 

 

16. ΗΕRA: Πρώτο βήμα προς τη δημιουργία του «EU FAB», ενός δικτύου συνεχώς διαθέσιμων 

ικανοτήτων παραγωγής 

17. 7 δισ. ευρώ για βασικά έργα υποδομών, ελλείπουσες συνδέσεις και πράσινες μεταφορές 

 

18. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές του βραβείου Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 

 

19. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: νέες δράσεις και χρηματοδότηση για τη σύνδεση της βιωσιμότητας με 

το στιλ και την ένταξη 

 

20. Η Κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή προτείνει μια πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία για την 

υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ έως το 2030 

 

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

NextGenerationEU ύψους 250 δισ. Ευρώ 

 

22. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Do capacity constraints trigger high growth for enterprises?» 

 

23. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Smart financing for smart buildings» 

 

24. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Teleworking during the COVID-19 pandemic» 

 

 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:706] 

 

 

1. Διαβούλευση με θέμα: «Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές». Υποβολή απόψεων έως 26 

Οκτωβρίου 2021 

https://sbtse.gr/2021/09/24/%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd-2/
https://sbtse.gr/2021/09/24/%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd-2/
https://sbtse.gr/2021/09/24/%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd-2/
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-app-erasmus-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-app-erasmus-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B9%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B9%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B5-%CE%B7%CF%80%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%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-%C2%AB%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF%C2%BB_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7%CE%B5ra-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%ABeu-fab%C2%BB-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CF%8E%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7%CE%B5ra-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%ABeu-fab%C2%BB-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CF%8E%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_el
https://ec.europa.eu/greece/news/7-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%82_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD_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://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a9649e6b-e860-11eb-93a8-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1351034f-e861-11eb-93a8-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8de13a37-e387-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13056-Σχεδιο-εκτακτης-αναγκης-για-τις-ΞΌΞ
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2. Διαβούλευση με θέμα: «Αναθεώρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά με την ταξινόμηση 

επικινδυνότητας, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών προϊόντων». Υποβολή απόψεων 

έως 15 Νοεμβρίου 2021 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:707] 

 

 

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. «Δράσεις επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού Φορέων του Δημοσίου Τομέα [ΠΡ 58]» 

 

Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης των σωφρονιστικών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας 

Αντεγκληματικής Πολιτικής.. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Αναθεωρηση-της-νομοθεσιας-της-ΕΕ-Ο
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Αναθεωρηση-της-νομοθεσιας-της-ΕΕ-Ο
mailto:svaina@sbtse.gr
www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
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Περίοδος υποβολής:  11/10/2021 - 13/6/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5394  

 

 

 

3. «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 - 2η Πρόσκληση» 

 

Παροχή αντιστάθμισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  1/10/2021 - 15/10/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5391  

 

 

 

 

4. «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 

Περίοδος υποβολής:  6/9/2021 - 31/12/2021 

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

 

 

5. «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  

 

 

 

 

 

6. «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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5394
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5391
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5373
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5364
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Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

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

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

 

 

 

7. «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  

 

 

 

8. «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  

 

 

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 

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
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5291
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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  

 

 

 

11. «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  

 

 

 

 

12. «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  

 

 

13. «Έργα ύδρευσης και εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών συλλογής, 

μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού» 

 

Νέα έργα ύδρευσης, δηλαδή νέες υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής 

πόσιμου νερού και εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5318
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 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5242  

 

 

 

14. «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  

 

 

 

15. «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» 

 

Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του 

ΥΠΕΝ καθώς και των εποπτευόμενων φορέων της. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  1/4/2021 - 31/10/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5187  

 

 

 

16. «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  

 

 

17. «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες 

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

 

Η επιχορήγηση αφορά τη χρηματοδότηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε επιλέξιμες κατοικίες 

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις οποίες υπάρχει εν λειτουργία σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5242
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5219
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5187
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5152
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Περίοδος υποβολής:  από 4/2/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5148  

 

 

 

18. «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  

 

 

 

19. «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  

 

 

 

 

20. «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  

 

 

 

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

Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

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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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  

 

 

 

22. «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 

 

 

 

23. «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  

 

 

 

 

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

των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

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

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

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

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

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

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

 

 

 

25. «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  

 

 

26. «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  

 

 

27. «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  

28. «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 

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

 

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:708] 

 

 

1. Επιχειρηματική Αποστολή στην IFAT EURASIA 2021 - 4η Διεθνής Έκθεση Ύδατος, 

Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας πόλης στην 

Κωνσταντινούπολη, 21 – 23 Οκτωβρίου 2021 

 

       

 

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του 

Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο, διοργανώνει την 4η 

Επιχειρηματική αποστολή στην IFAT Eurasia 2021, στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και 

επιχειρηματικής δικτύωσης, για να συμβάλει στην ενίσχυση των επαφών και της τεχνογνωσίας σε 

τομείς με προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής και κυπριακής οικονομίας! 

 

Οι κατηγορίες, που παρουσιάζονται στην IFAT, είναι οι εξής: 

• Άντληση και επεξεργασία υδάτινων πόρων 

• Επεξεργασία νερού και λυμάτων 

• Διανομή νερού και συστήματα αποχέτευσης 

• Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακύκλωση 

• Παραγωγή ενέργειας από επεξεργασία απορριμμάτων 

• Αποκατάσταση / επεξεργασία εδάφους 

• Καθαρισμός καυσαερίων, έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

• Ηχομόνωση και μείωση της ηχορύπανσης 

• Τεχνολογίες και υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας 

• Τεχνολογία μέτρησης και ελέγχου 

• Διαχείριση και υπηρεσίες περιβάλλοντος 

https://hdb.gr/nea-ependytika-daneia-tameiou-epicheirimatikotitas-ii/
mailto:svaina@sbtse.gr
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• Παροχή υπηρεσιών 

• Επιστήμη, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία: 

 

- Πρόσκληση  

 

 

2. 14η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Φρούτων και Λαχανικών  

ASIA FRUIT LOGISTICA, Χονγκ Κονγκ, 07. – 09.09.2022 

ASIAFRUIT CONGRESS, Χονγκ Κονγκ, 06.09.2022 

 

    

 

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

που διοργανώνεται για τέταρτη φορά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

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

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

 
3.  Διεθνής Πράσινη Εβδομάδα Βερολίνου, 21. - 30.01.2022 - 96η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και 

Αγροτικών Παραδοσιακών Προϊόντων με απευθείας πώληση στον τελικό καταναλωτή! 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/09/IFAT_Eurasia_2021_oct.pdf
mailto:y.patsiavos@ahk.com.gr
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/07/ASIAFRUITLOGISTICA_2022_AW.pdf
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Τις πύλες της θα ανοίξει από τις 21 έως τις 30 Ιανουαρίου 2022 η 96η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και 

Αγροτικών Παραδοσιακών Προϊόντων με απευθείας πώληση στο κοινό, International Green Week 

Berlin 2022, η οποία πραγματοποιείται στον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου, τον οποίο 

αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

Η International Green Week Berlin, λαμβάνει χώρα από το 1926 και είναι μία από τις λίγες εκθέσεις 

στη Γερμανία με απευθείας πώληση στο κοινό. 

 

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

Ομαδικό Περίπτερο με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, επιθυμώντας να 

ανοίξει δρόμους εξωστρέφειας για ελληνικές επιχειρήσεις. 

 

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

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

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

τροφίμων. 

 

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

Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της Διεθνούς Έκθεσης Πράσινη Εβδομάδα στην 

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

ιστοσελίδα www.german-fairs.gr . 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

τομέα της Έξυπνης Βιομηχανίας  Smart Manufacturing and Industry 4.0 

http://www.german-fairs.gr/
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Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της έξυπνης 

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

συμμετέχουν στη διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων: BE @SMM2021 

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

Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις: 

• 17, 18 & 19 Νοεμβρίου 2021 

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από τον οργανισμό Spin Ricerca Innovazione e Trasferimento 

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

οποίου είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος.  

 

 

Οι συμμετέχοντες στο Smart Manufacturing Matchmaking 2020 Virtual Edition θα: 

 

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

που εργάζονται στον τομέα της Έξυπνης Βιομηχανίας και Βιομηχανίας 4.0 

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

επιχειρήσεις καθώς και τις τεχνικές προκλήσεις των μεγάλων εταιρειών 

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

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

τεχνολογικές συνεργασίες στο διεθνή χώρο 

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

αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

 

 

Πεδία ενδιαφέροντος: 

 

https://smm2021.b2match.io/
http://spin.srl/
http://spin.srl/
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• 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  

 

Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2021. 

 

Για εγγραφή παρακαλούμε ακολουθείστε το σύνδεσμο https://smm2021.b2match.io/. 

 

Η επιλογή των συναντήσεων γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της παραπάνω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας και βασίζεται στην εισαγωγή κατάλληλου επιχειρηματικού / τεχνολογικού / 

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

συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν επιβεβαίωσης και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και 

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

 

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:709] 

 

https://smm2021.b2match.io/
mailto:svaina@sbtse.gr
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• 2021/C 362/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 

(2020/2657(RSP)) 

 

• 2021/C 362/04 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την 

πολιτική ανταγωνισμού — ετήσια έκθεση 2019 (2019/2131(INI)) 

 

• 2021/C 362/06 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την 

Τραπεζική Ένωση — Ετήσια έκθεση για το 2019 (2019/2130(INI)) 

 

• 2021/C 362/07 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τον 

τουρισμό και τις μεταφορές το 2020 και μετά (2020/2649(RSP)) 

 

• 2021/C 362/10 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την 

κατάσταση στον χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία COVID-19 (2020/2640(RSP)) 

 

• 2021/C 362/11 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την 

ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της 

νόσου COVID-19 (2020/2664(RSP)) 

 

• 2021/C 362/12 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 όσον αφορά τις 

διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και 

της Βόρειας Ιρλανδίας (2020/2023(INI)) 

 

• 2021/C 362/17 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2020 σχετικά 

με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων 

επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (05639/2/2020 — C9-0132/2020 — 

2018/0178(COD)) 

 

• 2021/C 362/45 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά 

με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ προκειμένου 

να αντιμετωπιστεί η επείγουσα ανάγκη παράτασης ορισμένων προθεσμιών υποβολής και ανταλλαγής 

πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας λόγω της πανδημίας COVID-19 (COM(2020)0197 — C9-

0134/2020 — 2020/0081(CNS)) 

 

• 2021/C 364/01 Έκθεση δραστηριοτήτων της επιτροπής εποπτείας της OLAF — 2020 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.362.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2021:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.362.01.0022.01.ELL&toc=OJ:C:2021:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.362.01.0045.01.ELL&toc=OJ:C:2021:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.362.01.0055.01.ELL&toc=OJ:C:2021:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.362.01.0077.01.ELL&toc=OJ:C:2021:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.362.01.0082.01.ELL&toc=OJ:C:2021:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.362.01.0090.01.ELL&toc=OJ:C:2021:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.362.01.0145.01.ELL&toc=OJ:C:2021:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.362.01.0205.01.ELL&toc=OJ:C:2021:362:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.364.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:364:TOC
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• 2021/C 365Α/01 Κοινή επιχείρηση «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την 

ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (ECSEL) — Προκήρυξη κενής θέσης για τα καθήκοντα του/της εκτελεστικού 

διευθυντή / εκτελεστικής διευθύντριας (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — 

COM/2021/20067 

 

• 2021/C 365Α/02 Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά 

Θέματα Κυβερνοασφάλειας — Προκήρυξη κενής θέσης για τα καθήκοντα του/της εκτελεστικού 

διευθυντή/εκτελεστικής διευθύντριας (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — 

COM/2021/20068 

 

• 2021/C 371/08 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με μια 

ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας (2019/2189(INI)) 

 

• 2021/C 371/09 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την 

αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 

(2020/2549(RSP)) 

 

• 2021/C 371/11 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη 

στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα (2020/2531(RSP)) 

 

• 2021/C 371/13 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη 

στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19 (2020/2691(RSP)) 

 

• 2021/C 372/02 Διοικητική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κοινωνική ασφάλιση των 

διακινούμενων εργαζομένων — Τιμή μετατροπής των νομισμάτων κατ’ εφαρμογή του κανονισμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου 

 

• 2021/C 373/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών στην κλιματική αλλαγή κατά την περίοδο 2021-2027 

 

• 2021/C 374/01 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Διατροπικές μεταφορές και πολυτροπική εφοδιαστική — Επιδίωξη της συμπληρωματικότητας των 

τρόπων μεταφοράς στο πλαίσιο του οικολογικού προσανατολισμού των μεταφορών» (Γνωμοδότηση 

πρωτοβουλίας) 

 

• 2021/C 374/02 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Αξιοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών της ψηφιοποίησης και βελτίωση του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.365.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:365A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.365.01.0009.01.ELL&toc=OJ:C:2021:365A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.371.01.0058.01.ELL&toc=OJ:C:2021:371:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.371.01.0068.01.ELL&toc=OJ:C:2021:371:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.371.01.0075.01.ELL&toc=OJ:C:2021:371:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.371.01.0102.01.ELL&toc=OJ:C:2021:371:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.372.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2021:372:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.373.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:373:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.374.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:374:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.374.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2021:374:TOC
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ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, ιδίως των ΜΜΕ, με εστίαση σε ανθρωποκεντρική 

τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα» (διερευνητική γνωμοδότηση) 

 

• 2021/C 374/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Αναβάθμιση της ασφαλούς, αξιόπιστης και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακοποίησης για όλους» 

(διερευνητική γνωμοδότηση) 

 

• 2021/C 374/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Εκπαίδευση ενηλίκων» (διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της Σλοβενικής Προεδρίας 

του Συμβουλίου της ΕΕ) 

 

• 2021/C 374/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ψηφιακή πυξίδα 2030: η 

ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία»[COM(2021) 118 final] 

 

• 2021/C 374/06 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περιαγωγή σε 

δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης» (αναδιατύπωση) [COM(2021) 85 final — 

2021/0045 (COD)] 

 

• 2021/C 385/01 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με 

αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου τα προγράμματα Erasmus+, Δημιουργική Ευρώπη και Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης να αποκτήσουν οικολογικό προσανατολισμό (2019/2195(INI)) 

 

• 2021/C 385/07 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 για μια 

στρατηγική προσέγγιση σχετικά με τα φάρμακα στο περιβάλλον (2019/2816(RSP)) 

 

• 2021/C 385/08 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τη 

μεγιστοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ 

(2020/2070(INI)) 

 

• 2021/C 385/19 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τη 

νόσο COVID-19: ο συντονισμός των υγειονομικών αξιολογήσεων και της ταξινόμησης των κινδύνων 

σε επίπεδο ΕΕ και οι επιπτώσεις στον χώρο Σένγκεν και την ενιαία αγορά (2020/2780(RSP)) 

 

• 2021/C 385/20 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το 

Ευρωπαϊκό Έτος για πιο πράσινες πόλεις 2022 (2019/2805(RSP)) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.374.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2021:374:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.374.01.0016.01.ELL&toc=OJ:C:2021:374:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.374.01.0022.01.ELL&toc=OJ:C:2021:374:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.374.01.0028.01.ELL&toc=OJ:C:2021:374:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.385.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2021:385:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.385.01.0059.01.ELL&toc=OJ:C:2021:385:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.385.01.0068.01.ELL&toc=OJ:C:2021:385:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.385.01.0159.01.ELL&toc=OJ:C:2021:385:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.385.01.0167.01.ELL&toc=OJ:C:2021:385:TOC
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• 2021/C 395/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με το 

σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα 

παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές για το διοξείδιο του τιτανίου (E 171) (D066794/04 — 

2020/2795(RPS)) 

 

• 2021/C 395/04 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με το 

σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον 

αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ακρυλαμιδίου σε ορισμένα τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά 

(D067815/03 — 2020/2735(RPS)) 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 

 

• 2021/C 363Α/01 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AD/393/21 — Διοικητικοί υπάλληλοι 

(AD 6) στον τομέα της προστασίας δεδομένων 

 

• 2021/C 370Α/01 Προκήρυξη θέσης CONS/AD/168/21 

 

• 2021/C 370Α/02 Προκήρυξη θέσης CONS/AD/172/21 

 

• 2021/C 370Α/03 Προκήρυξη θέσης CONS/AD/173/21 

 

• 2021/C 386Α/01 Προκήρυξη γενικών διαγωνισμών — Τεχνικοί και προσωπικό υποστήριξης — 

EPSO/AST/150/21 — Τεχνικοί (AST 3) — Τομέας 1: Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και 

συνεδριάσεων — Τομέας 2: Τεχνικοί κτιρίων — Τομέας 3: Τεχνικοί εργαστηρίου — EPSO/AST-

SC/11/21 — Βοηθοί εργαστηρίου (AST-SC 1) 

 

• 2021/C 396Α/01 Διορθωτικό στην Ανακοίνωση πρόσληψης PE/255/S — Επαγγελματίας απλής 

γλώσσας, αγγλικής γλώσσας (AD 7) (γυναίκες ή άνδρες) ( ΕΕ C 74 A της 3.3.2021 ) 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:710] 

   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.395.01.0028.01.ELL&toc=OJ:C:2021:395:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.395.01.0032.01.ELL&toc=OJ:C:2021:395:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.363.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:363A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.370.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:370A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.370.01.0020.01.ELL&toc=OJ:C:2021:370A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.370.01.0039.01.ELL&toc=OJ:C:2021:370A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.386.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:386A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.396.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:396A:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1424 της Επιτροπής, L307 της 31ης Αυγούστου 2021, για την 

ανανέωση της άδειας χρήσης του παρασκευάσματος Enterococcus faecium DSM 7134 ως πρόσθετης 

ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

998/2010 (κάτοχος της άδειας: Lactosan GmbH & Co KG) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1425 της Επιτροπής, L307 της 31ης Αυγούστου 2021, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του χηλικού συμπλόκου μαγγανίου-λυσίνης και μαγγανίου-

γλουταμικού οξέος ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1426 της Επιτροπής, L307 της 31ης Αυγούστου 2021, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της πρωτεάσης σερίνης που παράγεται από Bacillus licheniformis 

DSM 19670 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση (κάτοχος της άδειας: DSM 

Nutritional Products Ltd., η οποία εκπροσωπείται στην ΕΕ από την DSM Nutritional Products Sp. z 

o.o.) ( 1 ) 

 

• Εσωτερικός κανονισμός της επιτροπής εποπτείας της OLAF 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1431 της Επιτροπής, L309 της 1ης Σεπτεμβρίου 2021, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της μουραμιδάσης που παράγεται από Trichoderma reesei DSM 

32338 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για απογαλακτισμένα χοιρίδια (κάτοχος της άδειας: DSM 

Nutritional Products Ltd., η οποία εκπροσωπείται στην ΕΕ από την DSM Nutritional Products Sp. z 

o.o) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1432 της Επιτροπής, L309 της 1ης Σεπτεμβρίου 2021, για την 

επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων και πολύκλωνων 

συρματόσχοινων προέντασης και μετέντασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα (PSC σύρματα και 

πολύκλωνα συρματόσχοινα) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατόπιν επανεξέτασης ενόψει 

της λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1444 της Επιτροπής, L313 της 17ης Ιουνίου 2021, για τη 

συμπλήρωση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τα πρότυπα για τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1471 της Επιτροπής, L326 της 18ης Αυγούστου 2021, για την 

τροποποίηση και τη διόρθωση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/2235 και (ΕΕ) 2020/2236 

όσον αφορά τις αναφορές σε εθνικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για τον περιορισμό των επιπτώσεων 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.307.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2021:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.307.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2021:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.307.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2021:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.308.01.0066.01.ELL&toc=OJ:L:2021:308:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.309.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:309:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.309.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2021:309:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.313.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:313:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.326.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:326:TOC
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ορισμένων νόσων των υδρόβιων ζώων και σε καταλόγους τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από 

τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζώων και αγαθών στην Ένωση ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1531 της Επιτροπής, L330 της 17 Σεπτεμβρίου 2021, για την τροποποίηση των 

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

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες aclonifen, acrinathrin, 

Bacillus pumilus στέλεχος QST 2808, ethirimol, penthiopyrad, picloram και Pseudomonas sp. στέλεχος 

DSMZ 13134 μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1532 της Επιτροπής, L330 της 17ης Σεπτεμβρίου 2021, για την τροποποίηση 

του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη της ουσίας 3-(1-((3,5-διμεθυλισοξαζολ-4-υλο)μεθυλο)-1H-

πυραζολ-4-υλ)-1-(3-υδροξυβενζυλ)ιμιδαζολιδινο-2,4-διόνη στον ενωσιακό κατάλογο αρτυματικών 

υλών ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1691 της Επιτροπής, L334 της 12ης Ιουλίου 2021, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων από τις επιχειρήσεις στη βιολογική 

παραγωγή ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1697 της Επιτροπής, L336 της 13ης Ιουλίου 2021, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τα κριτήρια για την αναγνώριση των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου που είναι 

αρμόδιοι για τη διενέργεια ελέγχων στα βιολογικά προϊόντα σε τρίτες χώρες, και για την ανάκληση της 

αναγνώρισής τους ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1698 της Επιτροπής, L336 της 13ης Ιουλίου 2021, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με 

διαδικαστικές απαιτήσεις για την αναγνώριση των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου που είναι 

αρμόδιοι να διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων που έχουν λάβει 

πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής και σε βιολογικά προϊόντα σε τρίτες χώρες, καθώς και με κανόνες 

για την εποπτεία τους και τους ελέγχους και τις λοιπές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι 

εν λόγω αρχές ελέγχου και φορείς ελέγχου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1699 της Επιτροπής, L336 της 22ας Σεπτεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά το υπόδειγμα 

υγειονομικού πιστοποιητικού για τις μετακινήσεις φορτίων ζωικών υποπροϊόντων από απαγορευμένες 

ζώνες που έχουν οριοθετηθεί για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων ( 1 

) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.330.01.0044.01.ELL&toc=OJ:L:2021:330:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.330.01.0069.01.ELL&toc=OJ:L:2021:330:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.334.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.336.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.336.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.336.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2021:336:TOC
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• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1702 της Επιτροπής, L339 της 12ης Ιουλίου 2021, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με 

τον καθορισμό επιπρόσθετων στοιχείων και λεπτομερών κανόνων για τον πίνακα αποτελεσμάτων του 

InvestEU 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1703 της Επιτροπής, L339 της 13ης Ιουλίου 2021, για την 

τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 όσον αφορά τις απαιτήσεις υγείας 

των ζώων για την είσοδο στην Ένωση προϊόντων ζωικής προέλευσης που περιέχονται σε σύνθετα 

προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1705 της Επιτροπής, L339  της 14ης Ιουλίου 2021, για την 

τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους 

κανόνες για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις και τους χειρισμούς, μετά την είσοδο, 

των φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης ( 1 

) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1706 της Επιτροπής, L339 της 14ης Ιουλίου 2021, για την 

τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/688 για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση 

εντός της Ένωσης ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1709 της Επιτροπής, L339 της 23ης Σεπτεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/627 σχετικά με ενιαίες πρακτικές ρυθμίσεις για 

τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1727 της Επιτροπής, L345 της 29ης Σεπτεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση και τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 για τον καθορισμό των 

καταλόγων των τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην 

Ένωση ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:711] 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.339.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:339:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.339.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2021:339:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.339.01.0040.01.ELL&toc=OJ:L:2021:339:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.339.01.0056.01.ELL&toc=OJ:L:2021:339:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.339.01.0084.01.ELL&toc=OJ:L:2021:339:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.345.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:345:TOC
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• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1477 της Επιτροπής, L325 της 14ης Σεπτεμβρίου 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 Αλβανίας με τα 

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

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1485 της Επιτροπής, L328 της 15ης Σεπτεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση 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) 6765]  ( 1 ) 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/1710 του Συμβουλίου, L339 της 21ης Σεπτεμβρίου 2021, με την οποία 

καθορίζεται η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 

ειδικής επιτροπής για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης που συστάθηκε με τη συμφωνία 

εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, 

αφετέρου, σχετικά με την έκδοση απόφασης για την τροποποίηση των παραρτημάτων του 

πρωτοκόλλου σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/1725 του Συμβουλίου, L344 της 24ης Σεπτεμβρίου 2021, για νέα παράταση της 

προσωρινής παρέκκλισης από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου που εισάχθηκε με την 

απόφαση (ΕΕ) 2020/430, ενόψει των ταξιδιωτικών δυσχερειών που προκαλεί η πανδημία της COVID-

19 στην Ένωση 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:712] 

  

• Διορθωτικό στην απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ L318 της 24ης Φεβρουαρίου 2021 για 

την αντικατάσταση του παραρτήματος των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη 

ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων [2021/1238] ( EE L 271 της 29.7.2021 ) 

 

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L318 

της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου ( EE L 150 της 14.6.2018 ) 

 

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1110 της Επιτροπής, L345 της 6ης Ιουλίου 2021, για την 

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

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.325.01.0036.01.ELL&toc=OJ:L:2021:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.328.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.339.01.0089.01.ELL&toc=OJ:L:2021:339:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.344.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.318.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.318.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.318.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.345.01.0039.01.ELL&toc=OJ:L:2021:345:TOC
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ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, tefluthrin και thiencarbazone-methyl μέσα ή πάνω σε 

ορισμένα προϊόντα ( EE L 239 της 7.7.2021 ) 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:713] 

  

• Σύσταση (ΕΕ) 2021/1433 της Επιτροπής, L310 της 1ης Σεπτεμβρίου 2021, σχετικά με τις διαδικασίες 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης και εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της απειλής COVID-19 

 

• Σύσταση (ΕΕ) 2021/1700 της Επιτροπής, L338 της 15ης Σεπτεμβρίου 2021, για τα εσωτερικά 

προγράμματα συμμόρφωσης σχετικά με τους ελέγχους έρευνας που αφορούν είδη διπλής χρήσης βάσει 

του κανονισμού (ΕΕ) 2021/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της 

διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:714] 

 

• COM/2021/585 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου για το έτος 2019 

 

• COM/2021/593 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για να καθοριστεί η θέση που πρέπει να 

ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία 

για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, σχετικά με την έκδοση 

απόφασης για την τροποποίηση της συμφωνίας 

 

• COM/2021/573 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους Αισθητική, βιωσιμότητα, 

συμπεριληπτικότητα 

 

• COM/2021/537 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ 

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

της Διεθνούς Συμφωνίας για τη Ζάχαρη του 1992 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.310.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.338.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:338:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0585&qid=1633333471594
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0593&qid=1633333471594
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0573&qid=1633333471594
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0537&qid=1633333471594
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• COM/2021/539 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 14η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 

 

• COM/2021/538 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 14η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 

 

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

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

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:715] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 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  26/10/2021  

2 415609-2021  

Κύπρος-Λευκωσία: Λιπαντικά 

έλαια και λιπαντικά μέσα 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 16/08/2021  29/09/2021  

3 252696-2021  

Κύπρος-Λευκωσία: Εργασίες 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου 

δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Έργα 

CY 21/05/2021  28/09/2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0539&qid=1633333471594
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0538&qid=1633333471594
mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433312-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415609-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252696-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
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6 252536-2021  

Κύπρος-Λευκωσία: Εργασίες 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου 

δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Έργα 

CY 21/05/2021  28/09/2021  

7 494246-2021  

Ελλάδα-Πολύγυρος: Προϊόντα 

καθαρισμού 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 01/10/2021  05/11/2021  

8 494245-2021  

Ελλάδα-Ρέθυμνο: Ηλεκτρολογικό 

υλικό 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 01/10/2021  01/11/2021 

 

 

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

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

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:716] 

 

1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ HoReCa (BRBG20210802001) – Βουλγαρική ΜΜΕ η οποία ασχολείται με την online 

πώληση προϊόντων για τον τομέα HoReCa (Hotels, Restaurants, Catering) αναζητά αξιόπιστους 

προμηθευτές από όλη την ΕΕ για τη σύναψη συμφωνιών υπηρεσιών διανομής. Οι πιθανοί συνεργάτες 

μπορεί να είναι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων καθώς και κατασκευαστές οποιουδήποτε προϊόντος 

που χρησιμοποιείται στον τομέα HoReCa. 

 

2. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ (BRUA20210702001) – Εταιρεία με έδρα στην Ουκρανία προμηθεύει συστήματα 

κλιματισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της φιλοξενίας και της 

αναψυχής στην Ουκρανία. Η εταιρεία προσφέρει συμφωνίες διανομής σε ξένους 

κατασκευαστές/προμηθευτές, που επιθυμούν να πουλήσουν κλιματιστικά στην ουκρανική αγορά. 

3. ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ (BRUA20210826001) – Ουκρανική εταιρεία από την περιοχή του 

Χάρκοβο ειδικεύεται στην παρασκευή αρωμάτων (eau de toilette, eau de parfume, κολόνια) και 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252536-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494246-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494245-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e93924a-5cd6-4bbb-Public%20Link%20a86c-2d05231451b7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d81edb6-941c-4602-b105-2eaa01445a28
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05f9f724-299e-47ed-838e-4e099a4ffa13
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καλλυντικών (κρέμες, αφρόλουτρα, σαμπουάν, λοσιόν, κρέμες ξυρίσματος κ.λπ.) Η εταιρεία αναζητά 

προμηθευτές/κατασκευαστές μπουκαλιών αρωμάτων και συγκεκριμένα γυάλινα μπουκάλια με 

καπάκια καθώς και μπουκάλια με σύστημα για σπρέι. 

 

4. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ (BRUK20210903002) – Βρετανική εταιρεία ειδικεύεται στην εφαρμογή των 

επιστημών της διατροφής και του τρόπου ζωής για την υποστήριξη της βέλτιστης υγείας, ευημερίας 

και απόδοσης και επιθυμεί να επεκτείνει την προσφορά προϊόντων και συμπληρωμάτων υγείας. Η 

βρετανική εταιρεία προσπαθεί να επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της και αναζητά συνεργάτες στο 

εξωτερικό που θα ενδιαφέρονταν να φέρουν τα προϊόντα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει 

συμφωνίας προμηθευτή. 

 

5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ (BRUK20210902001) – Βρετανική εταιρεία που 

ασχολείται με τη μηχανική και το σχεδιασμό εξειδικευμένων και κατοχυρωμένων με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας προϊόντων επεξεργασίας νερού για θέρμανση, εξαερισμό και κλιματισμό (HVAC) 

αναζητά κατασκευαστές που να μπορούν να παράγουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων τους από 

ανοξείδωτο χάλυβα και ορείχαλκο, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες κατασκευής. 

 

6. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRO20210922004) – Ρουμάνος διανομέας φυσικών καλλυντικών, φυσικών 

συμπληρωμάτων διατροφής και υγιεινών τροφίμων αναζητά φυσικές πρώτες ύλες, βιολογικά και 

οικολογικά τρόφιμα και καλλυντικά για να πωληθούν στο δικό του εξειδικευμένο κατάστημα στη 

Ρουμανία, συνάπτοντας με τους προμηθευτές συμφωνίες διανομής. 

 

7. Ζήτηση 4.000 τόνων ρυζιού από ελληνική παραγωγική εταιρεία 

 

Ζητείται η συνδρομή για την ανεύρεση ελληνικής παραγωγικής εταιρείας ρυζιού για την προμήθεια 

4.000 ρυζιού σε συσκευασίες των 50 κιλών.  

 

Χώρα: ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Εταιρεία:  Best Achizitii   

Τηλ.: +40374969616 

Email: office@bestachizitii.ro 

Website: https://bestachizitii.ro/ 

 

8. Ζήτηση για ελληνικά προϊόντα (κρασί - λάδι) 

 

Η εταιρεία “Ricco Trading Company” (ιδιοκτήτης Maxim Donich), η οποία εδρεύει στο Κίεβο και 

δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και διανομής τροφίμων και αλκοολούχων ποτών στην 

Ουκρανία, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έλληνες παραγωγούς και εξαγωγείς για την προώθηση 

στην ουκρανική αγορά ελληνικού ελαιολάδου (παντός τύπου) και οίνων, από κάθε περιοχή της 

Ελλάδας. Η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα που εισάγει από Ιταλία (Segafredo coffee, Dante – olive oil, 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e5233b6b-2416-4eef-Public%20Link%20ba33-918d8cef6e9f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5470c56-7905-4414-a214-bcf244286019
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/60d7e807-785f-41a8-b25e-ef9d26a61173
https://agora.mfa.gr/applications/company/6101
https://agora.mfa.gr/applications/company/6101
https://agora.mfa.gr/applications/company/6101
mailto:office@bestachizitii.ro
https://bestachizitii.ro/
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Tombacco - wine), Γαλλία, Πολωνία (Pupil – pet food) και Λιθουανία (Marie Blizzard – alcohol) σε 

περισσότερα από 1000 σημεία λιανικής πώλησης στην Ουκρανία. 

 

Χώρα: ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Εταιρεία: Ricco Trading Company - Maxim Donich (owner)  

Δ/νση:  Οδός Ντραγκομάνοβα (Драгоманова), αρ. 2А, γρ. 301 

Τηλ.: +38 067 930 53 22 

Email: maxim.donich@riccotrading.com, info@riccotrading.com  

Website: http://riccotrading.com/index.html 

 

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  κτλ. 

Χώρα: ΡΩΣΙΑ 

Εταιρεία: MADIS OLIVE  

Τηλ.: +7(910)455 48 70 

Email: ditronx6@gmail.com 

 

 

10. Προώθηση καλλυντικών στην κινεζική αγορά 

 

H «DNO Group International Trading» ιδρύθηκε πριν από οκτώ (8) έτη και εξειδικεύεται στην 

προώθηση και διανομή καλλυντικών και προϊόντων ευζωίας, στις ασιατικές αγορές. Η έδρα της 

βρίσκεται στο Τελ Αβίβ, διατηρεί όμως, παράλληλα, παραρτήματα στο Χονγκ Κονγκ, στην Ιαπωνία 

(Τόκυο) και στην Ινδία (Νέο Δελχί & Βομβάη). Αυτή την στιγμή, διακινεί περίπου εξήντα (60) 

«ανεξάρτητα» brand καλλυντικών χαμηλής, όπως τόνισε ο κ. Shaysh, αναγνωρισιμότητας, τα οποία, 

στην μεγάλη πλειοψηφία τους, ανήκουν στην κατηγορία των «βιολογικών» καλλυντικών. Τα προϊόντα 

αυτά διανέμονται τόσο μέσω παραδοσιακών «φυσικών» διαύλων, όσο και μέσω ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

Η εταιρεία επισημαίνει  την μεταβολή που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19 στις συνήθειες των 

καταναλωτών καθώς, λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις, έχουν αυξήσει τις αγορές τους μέσω 

διαδικτύου, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα αντίστοιχα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Επίσης, η 

πανδημία ώθησε τους καταναλωτές να ασχοληθούν περισσότερο με την υγεία και την ευζωία τους, 

γεγονός που ενίσχυσε τις πωλήσεις καλλυντικών και προϊόντων ευζωίας.  

https://agora.mfa.gr/applications/company/6106
mailto:maxim.donich@riccotrading.com,%20info@riccotrading.com
http://riccotrading.com/index.html
https://agora.mfa.gr/applications/company/6101
mailto:ditronx6@gmail.com
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Τυχόν ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον κ. Shaysh (e-mail: ofri@dno-

group.com) ή με τον κ. Eran Sharaban (e-mail: eran@dno-group.com). 

Χώρα: ΚΙΝΑ 

Εταιρεία: DNO Group International Trading  

Δ/νση:  Hong Kong 

Τηλ.: +38 067 930 53 22 

Email: ofri@dno-group.com 

Website: www.dno-group.com 

 

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

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

 

 

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

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

  

mailto:offri@dno-group.com
mailto:offri@dno-group.com
mailto:eran@dno-group.com
https://agora.mfa.gr/applications/company/6104
mailto:ofri@dno-group.com
http://www.dno-group.com/
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