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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:760]

•

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
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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.

ΑΛΓΕΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:761]
•

Οδηγός Επιχειρείν, Οκτώβριος 2021

ΑΡΜΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:762]
•

Επισκόπηση τομέα γεωργίας στην Αρμενία

•

Ενημερωτικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2021

•

Οδηγός Επιχειρείν στην Αρμενία, Οκτώβριος 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

ΑΥΣΤΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:763]
•

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων, Οκτώβριος 2021

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:764]
•

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Σεπτέμβριος 2021

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:765]
•

Ενημερωτικό Δελτίο, Οκτώβριος 2021

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:766]
•

Διαδικτυακή Θεματική Εκδήλωση για τη "Βελτίωση της πρόσβασης ελληνικών αγροτικών προϊόντων
και τροφίμων στη βαυαρική αγορά"
Διαδικτυακή Θεματική Εκδήλωση του ΥΠΕΞ, Γραφείο ΟΕΥ Μόναχο, η οποία έλαβε χώρα στις
14.10.2021, σχετικά με τη “Βελτίωση της πρόσβασης ελληνικών αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων στη βαυαρική αγορά”.
•

Απολογισμός εκδήλωσης για τα Ελληνικά Τρόφιμα
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•

Ομιλία Ν. Μπέλια

•

Πορίσματα της συζήτησης και των παρεμβάσεις των ομιλητών της ψηφιακής εκδήλωσης για
τα ελληνικά τρόφιμα

•

Προοπτικές των ελληνικών Εξαγωγών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων στην Αγορά της
Νότιας Γερμανίας

Για να παρακολουθήσετε την μαγνητοσκοπημένη εκδήλωση της 14.10.2021 για τα ελληνικά
τρόφιμα, μπορείτε να επιλέξετε τον
σύνδεσμο: https://www.facebook.com/103367584865300/videos/348914903653302/
•

Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης Intersolar Europe 2021

•

Γερμανική επιχείρηση Next e.Go Moblie - Εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα

ΓΕΩΡΓΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:767]
•

Οδηγός Επιχειρείν στη Γεωργία, Οκτώβριος 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

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:768]
•

Εισαγωγικό εμπόριο ΗΠΑ και ελληνικές εξαγωγές

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:769]
•

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Σεπτέμβριος 2021

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:770]
•

Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Καναδά

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:771]
•

Ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα στην Ολλανδία

•

Οδηγός Επιχειρείν στην Ολλανδία, Οκτώβριος 2021
1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία
2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον
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3. Φορολογία – Δασμολόγηση
4. Επενδυτικό Περιβάλλον
5. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:772]
•

Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Πληροφοριών για τη Μολδαβία μηνός
Ιουλίου 2021
1. Ελληνο-Ρουμανικές Εμπορικές – Οικονομικές Σχέσεις
2. Πρόσφατες Οικονομικές Εξελίξεις
3. Ενέργεια
4. Επιχειρηματικές Ειδήσεις
5. Διαγωνισμοί – Προμήθειες

•

Οδηγός Επιχειρείν στη Ρουμανία, Σεπτέμβριος 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

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:773]
•

Ενημερωτικό Δελτίο, Σεπτέμβριος 2021

•

Οδηγός Επιχειρείν για τη Λευκορωσία, Οκτώβριος 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

•

Οδηγός Επιχειρείν για το Τατζικιστάν, Οκτώβριος 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

•

Οδηγός Επιχειρείν για το Τουρκμενιστάν, Οκτώβριος 2021
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1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία
2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον
3. Φορολογία – Δασμολόγηση
4. Επενδυτικό Περιβάλλον
5. Διαγωνισμοί – Προμήθειες
6. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις
•

Αύξηση των δυνατοτήτων διαμετακόμισης μέσω ρωσικού εδάφους εμπορευμάτων απαγορευμένων
προς εισαγωγή στη Ρωσία στο πλαίσιο των ρωσικών αντιμέτρων στις δυτικές κυρώσεις

•

Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδας-Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν Α΄Εξ.2021

•

Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδας-Ουζμπεκιστάν Α΄Εξ.2021

•

Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδας-Λευκορωσίας Α΄Εξ.2021

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:774]
•

Εξωτερικό Εμπόριο Σαουδικής Αραβίας, 2ο Τρίμηνο 2021

•

Αυστηροποίηση κανονισμού πιστοποίησης Halal των εισαγόμενων προϊόντων στην αγορά της
Σαουδικής Αραβίας, με επέκταση σε 100 προϊόντα από τον Ιανουάριο 2022

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:775]

Για

•

Στατιστικά Στοιχεία για τα γαλακτοκομικά προϊόντα στη Σερβία

•

Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 2021

περισσότερες

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόμενες

επιχειρήσεις

μπορούν

να

απευθύνονται

στο

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

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:776]

1.

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για έναν ισχυρότερο Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων

2.

COP26: Η ΕΕ ενθαρρύνει τους εταίρους να μετατρέψουν τη φιλοδοξία σε δράση και να υλοποιήσουν
τη συμφωνία του Παρισιού

3.

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα όρια για μερικές από τις πλέον επιβλαβείς
χημικές ουσίες στα απόβλητα
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4.

Η κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης το 2021: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπερνούν τα
ορυκτά καύσιμα ως κύρια πηγή ενέργειας της ΕΕ

5.

Η Επιτροπή γιορτάζει τα αποτελέσματα της προκήρυξης του προγράμματος «Ορίζων 2020» για την
Πράσινη Συμφωνία : 73 επιλεγέντα έργα θα λάβουν 1 δισ. Ευρώ

6.

Η Τουρκία συνδέεται με σημαντικά προγράμματα της ΕΕ για την έρευνα, την καινοτομία και την
εκπαίδευση

7.

Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

8.

Δέσμη μέτρων για τις τράπεζες 2021: νέοι κανόνες της ΕΕ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των
τραπεζών και την καλύτερη προετοιμασία για το μέλλον

9.

Δράση της EE για το κλίμα: Οι εκθέσεις προόδου δείχνουν ότι το 2020 οι εκπομπές μειώθηκαν κατά
31 % σε σχέση με το 1990, ενώ το 76 % των εσόδων του ΣΕΔΕ χρησιμοποιούνται για την πράσινη
μετάβαση

10. Για την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης στην Ευρώπη: η Επιτροπή επενδύει 1,5 δισ. ευρώ σε
καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας
11. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης
12. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η Επιτροπή καταρτίζει χαρτοφυλάκιο με τις 10 πιο ελπιδοφόρες θεραπείες
για τη νόσο COVID-19
13. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας ξεκινά τη Δευτέρα θέτοντας στο επίκεντρο την πορεία
της ΕΕ προς το 2030
14. Η Επιτροπή καθιστά το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πιο συμπεριληπτικά
15. Τιμές της ενέργειας: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν παρουσιάζει μέτρα βοήθειας για τους καταναλωτές
και τις επιχειρήσεις και τονίζει τη σημασία της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια
16. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2022: μαζί για μια ισχυρότερη Ευρώπη
17. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: ένα παγκόσμιο πρότυπο με περισσότερα από 591
εκατομμύρια πιστοποιητικά
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18. NextGenerationEU: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει επιτυχώς το πρώτο πράσινο ομόλογο για τη
χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάκαμψης
19. Δράση για το κλίμα: Κοινό δελτίο Τύπου ΕΕ-Κίνας σχετικά με την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής ενόψει της COΡ26
20. Μηδενική ρύπανση: η έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες για
την αντιμετώπιση της νιτρορρύπανσης των υδάτων
21. Η ενωσιακή πολιτική συνοχής στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης: Σε μόλις 4 μήνες εγκρίθηκαν 34
δισ. ευρώ για τους δήμους και τις περιφέρειες
22. Γεωργία: Η Επιτροπή θεσπίζει έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των αμπελουργών και των παραγωγών
οπωροκηπευτικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:777]

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.
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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
Περίοδος υποβολής: 11/10/2021 - 13/6/2022
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5394

3. «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων περιόδου 2020-2030»
Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το ΕΣΔΕΑ της περιόδου 20202030.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 18/10/2021 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5403

4. «Προκαταρτικές ενέργειες για την υποστήριξη της αριστείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»
Ανάδειξη 40 Κέντρων Αριστείας σε ΑΕΙ σε 8 γνωστικές περιοχές (5 ανά γνωστική περιοχή).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 5/10/2021 - 12/11/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5400

5. «Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
Υποστήριξη των Μονάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού, με σκοπό την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και την
ουσιαστική ενδυνάμωσή τους στη διαδικασία κατάρτισης, υλοποίησης και παρακολούθησης σε ετήσια βάση
του στρατηγικού τους σχεδιασμού και της ιδιαίτερης ερευνητικής και εκπαιδευτικής τους ταυτότητας.
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: 4/10/2021 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5399
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6. «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

7. «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

8. «Υποστήριξη δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ωρίμανσης για την
αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται
στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης»
Υποστήριξη Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Συνεργατικών Σχημάτων για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικής ωρίμανσης, με στόχο την αξιοποίηση της ερευνητικής
δραστηριότητας, των εφευρέσεων και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στον
ακαδημαϊκό χώρο, ενισχύοντας τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιομηχανία και την
απασχολησιμότητα των αποφοίτων και των ερευνητών.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου,
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης,
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: : 22/7/2021 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5318
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9. «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 20212022 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

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

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

12. «Ηλεκτρονικό Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (e-ΚΠΓ)»
Υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών για την παραγωγική λειτουργία του ηλεκτρονικού Κρατικού
ΠιστοποιητικούΓλωσσομάθειας (e-ΚΠΓ).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 28/4/2021 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5219
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13. «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

14. «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
Η επιχορήγηση αφορά τη χρηματοδότηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε επιλέξιμες κατοικίες
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις οποίες υπάρχει εν λειτουργία σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: από 4/2/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5148

15. «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

16. «Βελτίωση της αστικής κινητικότητας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος»
Παρεμβάσεις που εντάσσονται στις εγκεκριμένες «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) των
Ενδιάμεσων Φορέων Δήμου Λαμιέων, Δήμου Χαλκιδέων και Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και ΑλιάρτουΘεσπιέων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 18/5/2020 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4824
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17. «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

18. «Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ελκυστικότητας των πόλεων, στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, στην ανάκτηση ελευθέρων δημόσιων χώρων που ευνοούν
νέες επενδύσεις για αναψυχή και για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, στην τόνωση της τοπικής ανάπτυξης
μέσω των επενδύσεων σε υποδομές και των επενδύσεων σε νέες δραστηριότητες.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 27/4/2020 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4809

19. «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
20. «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
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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

21. «Έργα προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών στις αστικές και περιαστικές περιοχές παρέμβασης
των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε αστικές και περιαστικές περιοχές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η
επικίνδυνη συσσώρευση υδάτων, οι καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει καθώς και το φαινόμενο της
διάβρωσης που αυτή προκαλεί θέτοντας σε κίνδυνο τον πληθυσμό και το οικιστικό απόθεμα των πόλεων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 24/2/2020 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702

22. «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

23. «Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»
Για την βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς το ΕΤΘΑ στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
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24. «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

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

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:778]

1.

EEN Matchmaking Event on Cleaner Energy for the Eastern Mediterranean Europe & Beyond,
Λευκωσία, Κύπρος, 10-12 Νοεμβρίου 2021

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κύπρου, εταίρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, στο δίκτυο Enterprise Europe Network,

προσκαλεί τις

επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε υβριδική εκδήλωση B2B, EEN Matchmaking
Event on Cleaner Energy for the Eastern Mediterranean Europe & Beyond, που θα
πραγματοποιηθεί από 10-12 Νοεμβρίου 2021 στη Λευκωσία της Κύπρου, στα πλαίσια της
συνδιάσκεψης EMC 2021 International Conference and Exhibition.
Η καταληκτική ημερομηνία για εισαγωγή προφίλ είναι η Παρασκευή 5/11/2021.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ανεβάσουν το προφίλ τους και μετά την ενεργοποίησή
του, να αναζητήσουν συνεργάτες.
Πεδία ενδιαφέροντος:
• Πετρέλαιο και Aέριο
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (υδροηλεκτρική, ηλιακή, αιολική, γεωθερμία & βιομάζα),
• Περιβάλλον,
• Τεχνολογίες μείωσης εκπομπών όπως η δέσμευση, η χρήση και η αποθήκευση άνθρακα (CCUS), το
υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα, κ.λπ.
• Νομοθεσία για την Κλιματική Αλλαγή
• Περιφερειακή Ανάπτυξη
• Ναυτιλιακά και Logistics
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Για την πραγματοποίηση της εγγραφής, καθώς επίσης και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://emc-eastern-mediterranean-conference-exhibition.b2match.io/

2.

Διαδικτυακή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων “Free From Food Functional and
Health Ingredients 2021”, 23 & 24 Νοεμβρίου 2021

Το Δίκτυο Enterprise Europe Network (EEΝ), μέλος του οποίου είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος συμμετέχει στη διοργάνωση εκδήλωσης επιχειρηματικών
συναντήσεων (Β2Β) με τίτλο:
“Free From Food Functional and Health Ingredients 2021”
που θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 23-24 Νοεμβρίου 2021.
Αυτή η διαδικτυακή εκδήλωση θα διοργανωθεί, κατά την διάρκεια της εμπορικής έκθεσης στο
RAI/Άμστερνταμ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις ίδιες ημερομηνίες.
Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων με προϊόντα
απαλλαγμένα από ορισμένα συστατικά όπως π.χ. γλουτένη, λακτόζη, σόγια, ζάχαρη, λίπος,
πρόσθετα, καθώς και βιολογικά τρόφιμα, τρόφιμα υγιεινής διατροφής, ποτά κλπ.
Παράλληλος στόχος της εκδήλωσης είναι η επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης, 2 (μηδενική
πείνα) και 12 (εξασφάλιση βιώσιμης κατανάλωσης και προτύπων παραγωγής).
Η συμμετοχή στο Free From Food Functional and Health Ingredients 2021 είναι δωρεάν.
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Η εγγραφή σας είναι δυνατή στον ιστότοπο b2Match:
https://free-from-food-amsterdam-2021.b2match.io/page-3571
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

3.

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

Δρόμους εξωστρέφειας στην ασιατική αγορά τροφίμων ανοίγει το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο,
που διοργανώνεται για τέταρτη φορά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα. Η
ASIA FRUIT LOGISTICA 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Asia WorldExpo Center, του Χονγκ Κονγκ, θα ανοίξει τις πύλες της από τις 7 έως τις 9 Σεπτεμβρίου του 2022,
ενώ το ASIAFRUIT CONGRESS θα φιλοξενηθεί στην ίδια τοποθεσία, μια ημέρα πριν από την
επίσημη έναρξη της έκθεσης, στις 6 Σεπτεμβρίου 2022.
Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της το αργότερο έως τις 31
Ιανουαρίου 2022, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη δήλωση συμμετοχή της στο e-mail:
y.patsiavos@ahk.com.gr κ. Γιάννης Πατσιαβός, τηλ.: 210 6419026, κιν. 6945 234747
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης και για τη Δήλωση Συυμετοχής πατήστε ΕΔΩ
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4.

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

Τις πύλες της θα ανοίξει από τις 21 έως τις 30 Ιανουαρίου 2022 η 96η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και
Αγροτικών Παραδοσιακών Προϊόντων με απευθείας πώληση στο κοινό, International Green Week
Berlin 2022, η οποία πραγματοποιείται στον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου, τον οποίο
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
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 .
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5.

Smart Manufacturing Matchmaking 2021 VIRTUAL - Διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης στον
τομέα της Έξυπνης Βιομηχανίας Smart Manufacturing and Industry 4.0

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της έξυπνης
βιομηχανίας και της βιομηχανίας 4.0 θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα
συμμετέχουν στη διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων: BE @SMM2021
- Brokerage Event, στο πλαίσιο του of Brokerage Event @Smart Manufacturing Matchmaking 2021
Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις:
•

17, 18 & 19 Νοεμβρίου 2021

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από τον οργανισμό Spin Ricerca Innovazione e Trasferimento
Tecnologico S.r.l. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το δίκτυο Enterprise Europe Network, μέλος του
οποίου είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος.
Οι συμμετέχοντες στο Smart Manufacturing Matchmaking 2020 Virtual Edition θα:
- έχουν τη μοναδική ευκαιρία για συναντήσεις με επιστήμονες, ερευνητές και διευθυντές επιχειρήσεων
που εργάζονται στον τομέα της Έξυπνης Βιομηχανίας και Βιομηχανίας 4.0
- ενημερωθούν για τις τελευταίες σύγχρονες τεχνολογίες, τις νέες εφαρμογές από τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις καθώς και τις τεχνικές προκλήσεις των μεγάλων εταιρειών
- έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και
προϊόντα, να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές τεχνολογικές συνεργασίες στο διεθνή χώρο
Επιπλέον, η εκδήλωση αποτελεί ιδανικό μέσο προώθησης και προβολής νέων τεχνολογιών που έχουν
αναπτυχθεί από ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
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Πεδία ενδιαφέροντος:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advanced manufacturing solution: automatic material handling systems, cobots
Additive manufacturing
Agriculture 4.0
AI and machine learning for industrial applications
Applications for social media data management
Applications of Virtual / augmented / mixed reality in industry
Autonomous production
Autonomous robot
Big Data Analysis
Cyber-Physical Systems
Cybersecurity
Cloud technologies
Digital Twin
Environmental sustainability
Human machine interfaces
Horizontal and vertical integration
Industrial Internet of Things
Open data and public innovation
Predictive maintenance
Simulation between interconnected machines
System integration

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν.
Διαδικασία συμμετοχής
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 ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:779]
•

2021/C 404/01 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2020 που περιέχει
συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς (2020/2018(INL))

•

2021/C 404/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2020 που περιέχει
συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των
κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου για τις εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο
διαδίκτυο (2020/2019(INL))

•

2021/C 404/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τον
νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα
(2020/2022(INI))

•

2021/C 404/04 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2020 που περιέχει
συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής
νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών (2020/2012(INL))

•

2021/C 404/05 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2020 με συστάσεις προς
την Επιτροπή όσον αφορά το καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη
(2020/2014(INL))

•

2021/C 404/06 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τα
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης
(2020/2015(INI))

•

2021/C 413Ι/01 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη
συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

•

2021/C 415/01 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με το
σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων
που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 ×
MON 89034 × MIR162 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο ή τρία
από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και NK603, και για την κατάργηση της
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1111 της Επιτροπής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D068777/01 — 2020/2836(RSP))
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•

2021/C 415/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με το
σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων
που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς SYHT0H2
(SYN-ØØØH2-5), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (D068779/01 — 2020/2838(RSP))

•

2021/C 415/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με το
σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων
που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 ×
MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που
συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 87460, MON 89034,
MIR162 και NK603, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D068778/01 — 2020/2837(RSP))

•

2021/C 416/01 Θέση (EE) αριθ. 35/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες
επιχειρήσεις και υποκαταστήματα Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 ( 1 )

•

2021/C 416/02 Σκεπτικό του Συμβουλίου: Θέση (EE) αριθ. 35/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας
εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα

•

2021/C 417/01 Ανακοίνωση Της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το κλείσιμο των
επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (2014-2020)

•

2021/C 425/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με το
σύστημα Σένγκεν και τα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19
(2020/2801(RSP))

•

2021/C 425/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη
μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές
(2020/2021(INI))
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•

2021/C 425/04 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την
αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά (2019/2190(INI))

•

2021/C 425/06 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με μια νέα
βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη (2020/2076(INI))

•

2021/C 425/09 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1511 της 16ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των
δραστικών ουσιών amidosulfuron, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin,
daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin,
fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, παραφινέλαια,
picloram, prosulfocarb, sulphur, triflusulfuron και tritosulfuron (2020/2853(RSP))

•

2021/C 425/10 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με το
σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση της καρβενδαζίμης ως
υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 7 και 10 (D069099/01 —
2020/2852(RSP))

•

2021/C 425/18 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την
επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ (2020/2761(RSP))

•

2021/C 433/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Έγκριση του περιεχομένου σχεδίου κανονισμού της
Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης

•

2021/C 435A/01 Διορθωτικό στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος — Οικονομικοί ελεγκτές
και ελέγκτριες — Πρόγραμμα νέων επαγγελματιών — Έκτακτο προσωπικό (βαθμός AD 6) ( ΕΕ C 400
A της 4.10.2021 )

•

2021/C 437/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Εκτίμηση σχεδίων και έργων σε σχέση με τόπους
Natura 2000 Μεθοδολογική καθοδήγηση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 και 4
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους

•

2021/C 440/01 Ψήφισμα σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ενόψει
του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022
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•

2021/C 440/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Στρατηγική για
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα»

•

2021/C 440/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ανανεωμένη
εταιρική σχέση με τη Νότια Γειτονία — Νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο»

•

2021/C 440/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ενίσχυση της
κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030 ενόψει της COP26»

•

2021/C 440/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Επίτευξη των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030»

•

2021/C 440/08 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Διαμορφώνοντας
μια Ευρώπη ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή — η νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή»

•

2021/C 440/10 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Το μέλλον των
περιφερειακών αερολιμένων: ζητούμενα και ευκαιρίες»

•

2021/C 440/13 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Η πράξη για τις
ψηφιακές υπηρεσίες και η πράξη για τις ψηφιακές αγορές»

•

2021/C 440/15 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Διευρωπαϊκές
ενεργειακές υποδομές: ένας αναθεωρημένος κανονισμός κατάλληλος για την πράσινη και την ψηφιακή
μετάβαση»

•

2021/C 445/01 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με μια
νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ (2020/2131(INI))

•

2021/C 445/05 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το
σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων
που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON
87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D069145/02 — 2020/2891(RSP))

•

2021/C 445/06 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το
σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων
που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 ×
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MON 89034 × MIR162 × MON 87411 και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο ή
τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και MON 87411 σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D069146/02 —
2020/2892(RSP))
•

2021/C 445/07 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το
σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην
αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο
MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D069147/02 — 2020/2893(RSP))

•

2021/C 445/08 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το
σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην
αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο
MON 88017 (MON-88Ø17-3), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D069148/02 — 2020/2894(RSP))

•

2021/C 445/09 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το
σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην
αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο
MON 89034 (MON-89Ø34-3), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D069149/02 — 2020/2895(RSP))

•

2021/C 445/12 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη
βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση (2020/2137(INI))

•

2021/C 445/13 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη
σύσταση του Συμβουλίου που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για
βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (2020/2767(RSP))

•

2021/C 445/19 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη
στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (2020/2532(RSP))

•

2021/C 445/22 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης στο σχέδιο
κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ομάδα ουσιών 4(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλική) φαινόλη, αιθοξυλιωμένη (που καλύπτει σαφώς καθορισμένες ουσίες
και ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά,
πολυμερή και ομόλογες) (D070073/02 — 2020/2898(RPS))

een.ec.europa.eu

26

•

2021/C 445/36 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με
τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2124 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στον
συνοριακό σταθμό ελέγχου από τον οποίο τα αγαθά εξέρχονται από την Ένωση και όσον αφορά
ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη διαμετακόμιση και τη μεταφόρτωση (C(2020)07418 —
2020/2855(DEA))

•

2021/C 445/37 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης στον κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του
παραρτήματος IΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με το σήμα αναγνώρισης που πρέπει να χρησιμοποιείται για ορισμένα προϊόντα
ζωικής προέλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία (C(2020)08765 —
2020/2907(DEA))

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
•

2021/C 400Α/01 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος — Οικονομικοί ελεγκτές και ελέγκτριες —
Πρόγραμμα νέων επαγγελματιών — Έκτακτο προσωπικό (βαθμός AD 6)

•

2021/C 403Α/01 Προκήρυξη θέσεων CONS/AD/174/21

•

2021/C 405/03 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού

•

2021/C 405/04 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού

•

2021/C 405Α/01 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AD/394/21 — Ερευνητές/Ερευνήτριες
στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης (AD 7) και εμπειρογνώμονες στον τομέα της
καταπολέμησης της απάτης (AD 9) στους ακόλουθους τομείς: Τομέας 1: Έρευνες και επιχειρήσεις
κατά της απάτης στον τομέα των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς — Τομέας 2:
Έρευνες και επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού
και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης

•

2021/C 405Α/02 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AD/395/21 — Διοικητικοί/Διοικητικές
υπάλληλοι (AD 7) στους ακόλουθους τομείς: Τομέας 1: Ψηφιακή εγκληματολογία — Τομέας 2:
Επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση

een.ec.europa.eu

27

•

2021/C 411Α/01 Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων — Προκήρυξη
κενής θέσης κύριου/-ας συμβούλου (Βαθμός AD 14) (Άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού
υπηρεσιακής κατάστασης) — COM/2021/10407

•

2021/C 418Α/01 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) — Προκήρυξη κενής θέσης
εκτελεστικού διευθυντή/εκτελεστικής διευθύντριας (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) —
COM/2021/20069

•

2021/C 432Α/01 Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας — Προκήρυξη κενής θέσης κύριου/-ας
συμβούλου — προέδρου της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (Έκτακτος/-η
υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — COM/2021/10408

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:780]
•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1760 της Επιτροπής, L353 της 26ης Μαΐου 2021, για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη
θέσπιση κριτηρίων για τον καθορισμό των αντιμικροβιακών που προορίζονται αποκλειστικά για τη
θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1763 της Επιτροπής, L355 της 6ης Οκτωβρίου 2021, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/600 όσον αφορά τις παρεκκλίσεις από τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 για την αντιμετώπιση της κρίσης στον αμπελοοινικό τομέα
λόγω της πανδημίας COVID-19

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1767 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L356 της 6ης
Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 που αφορά την
εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus
σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1768 της Επιτροπής, L356 της 23ης Ιουνίου 2021, για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων I, II, III και IV του
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1756 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L357 της 6ης
Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τους επίσημους
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ελέγχους στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες,
προκειμένου να

εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με

την

απαγόρευση ορισμένων

χρήσεων

αντιμικροβιακών ουσιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 όσον αφορά την άμεση προμήθεια
κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων ( 1 )
•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1795 της Επιτροπής, L361 της 11ης Οκτωβρίου 2021, για τη διόρθωση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα
ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία terbuthylazine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1804 της Επιτροπής, L364 της 12ης Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση του
παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία bentazone (βενταζόνη) στα
μπιζέλια με λοβό ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1807 της Επιτροπής, L365 της 13ης Οκτωβρίου 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 την ουσία acibenzolar-S-methyl, το
υδατικό εκχύλισμα από βλαστημένους σπόρους του γλυκού Lupinus albus και τις ουσίες azoxystrobin,
clopyralid, cyflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozide
και thiabendazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1810 της Επιτροπής, L366 της 14ης Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση του
παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία cyprodinil (κυπροδινίλη) στα
μύρτιλλα, τα μακρόκαρπα μύρτιλλα, τα φραγκοστάφυλα και τα λαγοκέρασα ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1816 της Επιτροπής, L368 της 12ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με
τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1841 της Επιτροπής, L373 της 20ής Οκτωβρίου 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 των ουσιών 6-βενζυλαδενίνη και
aminopyralid (αμινοπυραλίδη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1842 της Επιτροπής, L373 της 20ής Οκτωβρίου 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

τη

flupyradifurone

(φλουπυραδιφουρόνη) και το διφθοροξικό οξύ μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1849 της Επιτροπής, L374 της 21ης Οκτωβρίου 2021, για τη
διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/464 για τη
θέσπιση ορισμένων κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται για την αναδρομική
αναγνώριση περιόδων για σκοπούς μετατροπής, την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και τις
πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη ( 1 )

•

Κανονισμός αριθ. 129 του ΟΗΕ — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση ενισχυμένων
συστημάτων συγκράτησης παιδιών που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητα οχήματα [2021/1806]

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1864 της Επιτροπής, L377 της 22ας Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση
των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών amisulbrom
(αμισουλβρώμη),

flubendiamide

(φλουβενοδιαμίδη),

meptyldinocap

(μεπτυλοδινοκάπη),

metaflumizone (μεταφλουμιζόνη) και propineb (προπινέμπ) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1865 της Επιτροπής, L377 της 22ας Οκτωβρίου 2021, για τη
διόρθωση της γαλλικής γλωσσικής έκδοσης του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/66 σχετικά με
κανόνες περί ενιαίων πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στα φυτά, τα φυτικά
προϊόντα και άλλα αντικείμενα ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες περί
προστατευτικών μέτρων κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών που εφαρμόζονται στα εν λόγω
εμπορεύματα

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1873 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L378της 20ής
Οκτωβρίου 2021, σχετικά με την παράταση της διάρκειας ισχύος των κοινοτικών δικαιωμάτων επί
φυτικών ποικιλιών για ποικιλίες του είδους Asparagus officinalis L. και των ομάδων ειδών βολβωδών
ανθοκομικών φυτών, ξυλωδών μικρών καρπών και ξυλωδών καλλωπιστικών φυτών

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1880 της Επιτροπής, L380 της 26ης Οκτωβρίου 2021, για τη
διόρθωση της πολωνικής γλωσσικής έκδοσης του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/317 σχετικά με
την καθιέρωση μηχανισμού επιδόσεων και συστήματος χρέωσης τελών στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Ουρανό ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1881 της Επιτροπής, L380 της 26ης Οκτωβρίου 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 της ουσίας imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη)
μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )
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•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1884 της Επιτροπής, L382 της 27ης Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση του
παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου

όσον

αφορά

τα

ανώτατα

όρια

καταλοίπων

της

ουσίας

chlorantraniliprole

(χλωρανθρανιλιπρόλη) στα όσπρια ( 1 )
•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1891 της Επιτροπής, L384 της 26ης Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση
των παραρτημάτων XIV και XV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις εισαγωγές στην
Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1892 της Επιτροπής, L384 της 27ης Οκτωβρίου 2021, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών
τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1832 της Επιτροπής L385 της 12ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με
την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη
δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:781]
•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1752 της Επιτροπής, L349 της 1ης Οκτωβρίου 2021, για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή δεδομένων σχετικά με τη χωριστή
συλλογή αποβλήτων πλαστικών φιαλών ποτών μίας χρήσης

•

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1744 του Συμβουλίου, L351 της 28ης Σεπτεμβρίου 2021, με την οποία
καθορίζεται η θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη 15η Γενική
Συνέλευση του Διακυβερνητικού Οργανισμού Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF)

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1766 της Επιτροπής, L358 της 7ης Οκτωβρίου 2021, για την
τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα
σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη
μέλη ( 1 )

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1801 της Επιτροπής, L361 της 11ης Οκτωβρίου 2021, για την
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1616 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για
βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις, κοχλίωση για φλάντζες και τις συνδέσεις τους και ατμολέβητες
από ανοξείδωτο χάλυβα
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•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1839 της Επιτροπής, L372 της 15ης Οκτωβρίου 2021, για τη
μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης του κρεοζώτου για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου
προϊόντων 8 ( 1 )

•

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1845 της Επιτροπής, L376 της 20ής Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση της
απόφασης (ΕΕ) 2017/175 όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος των κριτηρίων απονομής του οικολογικού
σήματος της ΕΕ για τα τουριστικά καταλύματα και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και
εξακρίβωσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 7427] ( 1 )

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1877 της Επιτροπής, L378 της 22ας Οκτωβρίου 2021, σχετικά με το
πλαίσιο των μέτρων ένταξης των προγραμμάτων Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την
περίοδο 2021-2027 ( 1 )

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1878 της Επιτροπής, L378 της 25ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με
τον ορισμό του μητρώου του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu ( 1 )

•

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1868 του Συμβουλίου, L379 της 15ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τις
κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

•

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1870 της Επιτροπής, L379 της 22ας Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τον καθορισμό
των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα
περιποίησης ζώων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 7500] ( 1 )

•

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1871 της Επιτροπής, L379 της 22ας Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση της
απόφασης 2014/312/ΕΕ περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού
σήματος της ΕΕ σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων [κοινοποιηθείσα υπό τον
αριθμό C(2021) 7514] ( 1 )

•

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1882 του Συμβουλίου, L380 της 25ης Οκτωβρίου 2021, για τον καθορισμό των
χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα συμβαλλόμενα μέρη του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση του εν λόγωΤαμείου, όσον αφορά την τρίτη δόση για το
2021

•

Εκτελεστική απόφαση (EE) 2021/1886 της Επιτροπής, L386 της 27ης Οκτωβρίου 2021, για την
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/570 όσον αφορά τη δημιουργία αποθέματος
ικανοτήτων rescEU στον τομέα των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών συμβάντων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 7570] ( 1 )
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:782]
•

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1409 της Επιτροπής, L355 της 27ης Αυγούστου
2021, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της φυτομεναδιόνης ως πρόσθετης ύλης στις
ζωοτροφές για τους ίππους ( EE L 304 της 30.8.2021 )

•

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1099 της Επιτροπής, L365 της 5ης Ιουλίου 2021, για την
τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα ( EE L 238 της 6.7.2021 )

•

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/618 της Επιτροπής, L382 της 15ης Απριλίου 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 diclofop,
fluopyram, ipconazole και terbuthylazine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( EE L 131 της 16.4.2021
)

•

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/616 της Επιτροπής, L382 της 13ης Απριλίου 2021, για την
τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες benalaxyl
(βεναλαξύλιο),

benalaxyl-M

(βεναλαξύλιο-Μ),

dichlobenil

(διχλωβενίλη),

fluopicolide

(φθοροπικολίδη), proquinazid (προκιναζίδη) και pyridalyl (πυριδαλύλη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα
προϊόντα ( EE L 131 της 16.4.2021 )
•

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/192 της Επιτροπής, L382 της 12ης Φεβρουαρίου 2020, 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 της ουσίας prochloraz
μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( EE L 40 της 13.2.2020 )

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:783]
•

Σύσταση (ΕΕ) 2021/1749 της Επιτροπής, L350 της 28ης Σεπτεμβρίου 2021, για την προτεραιότητα
στην ενεργειακή απόδοση: από τις αρχές στην πράξη — Κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα
για την εφαρμογή της αρχής κατά τη λήψη αποφάσεων στον ενεργειακό τομέα και πέραν αυτού
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ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:784]
•

Οδηγία (ΕΕ) 2021/1883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L382 της 20ής
Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό
την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και την κατάργηση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:785]

•

COM/2021/652 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την πρόοδο της μεταφοράς και της εφαρμογής της
οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019,
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

•

COM/2021/654 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή των εμπορικών
συμφωνιών

•

COM/2021/960 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Επιτάχυνση της ευρωπαϊκής δράσης για το κλίμα προς ένα πράσινο
και δίκαιο μέλλον με ευημερία Έκθεση για τη δράση της ΕΕ για το κλίμα, 2021

•

COM/2021/641 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

•

COM/2021/638 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που
έχει ανατεθεί στην Επιτροπή δυνάμει της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
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•

COM/2021/645 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2022 Μαζί κάνουμε
ισχυρότερη την Ευρώπη

•

COM/2021/662 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η οικονομία της ΕΕ
μετά την COVID-19: επιπτώσεις για την οικονομική διακυβέρνηση

•

COM/2021/662 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η οικονομία της ΕΕ
μετά την COVID-19: επιπτώσεις για την οικονομική διακυβέρνηση

•

COM/2021/649

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την
έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της
COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της
ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID19
•

COM/2021/660 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών της
ενέργειας: μια εργαλειοθήκη για δράση και στήριξη

•

COM/2021/631 Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση
της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1994 με την οποία επιτρέπεται στην Κροατία να εισαγάγει
ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 168 της οδηγίας
2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

•

COM/2021/1000 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την
προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης με βάση τις εκθέσεις των κρατών
μελών για την περίοδο 2016-2019
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•

COM/2021/604 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών
συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα συμβαλλόμενα μέρη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης
για τη χρηματοδότηση του εν λόγω ταμείου, όσον αφορά την τρίτη δόση για το 2021

•

COM/2021/617 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση
πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:786]

Λεπτομέρειες

1

433312-2021

2

550546-2021

3

550473-2021

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
Ελλάδα-Μοσχάτο: Γάλα
Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και
τοπικές αρχές
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Άγιος Νικόλαος: Είδη
καθαρισμού και στίλβωσης
Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και
τοπικές αρχές
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
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Χώρα

Ημερομηνία
δημοσίευσης

Προθεσμία

CY

27/08/2021

02/11/2021

GR

29/10/2021

30/11/2021

GR

29/10/2021

29/11/2021
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6

550222-2021

7

545626-2021

8

546385-2021

9

541014-2021

Ελλάδα-Ηράκλειο Κρήτης:
Καύσιμα
Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου
δικαίου
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Αθήνα: Τριβεία
Είδος αγοραστή: Φορέας κοινής
ωφελείας
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Χολαργός: Ειδικά σκάφη
Είδος αγοραστή: Υπουργείο και
κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή
αρχή
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Σέρρες: Προϊόντα
καθαρισμού
Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και
τοπικές αρχές
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες

GR

29/10/2021

06/12/2021

GR

26/10/2021

03/12/2021

GR

27/10/2021

30/11/2021

GR

25/10/2021

28/11/2021

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:787]
1.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ (BRPT20211012001) – Πορτογαλική ΜΜΕ αναζητά συνεργάτες, οι
οποίοι να διαθέτουν καινοτόμα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας, για έργα επεξεργασίας λυμάτων
προκειμένου να συνάψει μαζί τους συμφωνίες προμήθειας.

2.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ (BRRO20211015001) – Ρουμανική νεοφυής εταιρεία
κατασκευάζει ρούχα για γυναίκες, άνδρες και παιδιά, με βάση τα πρωτότυπα σχέδια της
ενδιαφερόμενης εταιρείας. Η εταιρεία αναζητά προμηθευτές για πρώτες ύλες που απαιτούνται στη
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διαδικασία κατασκευής και συγκεκριμένα προμηθευτές υφασμάτων και αξεσουάρ για τη
βιομηχανία ενδυμάτων. Η συνεργασία θα βασίζεται σε συμφωνίες προμήθειας.

3.

ΣΠΟΡΟΙ (BRRO20210922003) – Ρουμανική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας
διαφόρων ειδών αρωματικών και φυτοφαρμακευτικών

φυτών και σπόρων, αναζητά νέους

προμηθευτές σπόρων κόλιανδρου και μουστάρδας βιολογικής καλλιέργειας.

4.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20211013001) – Πολωνός παραγωγός χυμού από αρώνια (chokeberry) αναζητά
προμηθευτές προϊόντων από αρώνια όπως: candied chokeberry, powdered chokeberry, dried
chokeberry. Ο παραγωγός αναζητά συνεργάτες ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες υπηρεσιών
διανομής.

5.

ΦΥΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΑ (BRFR20210916001) – Γαλλίδα επιχειρηματίας ή οποία έχει αποκτήσει
πλούσια εμπειρία σε κατασκευές ειδών από δέρμα, ξεκίνησε το 2019, δική της δραστηριότητα με
βάση την οικολογική ευθύνη, ως σχεδιάστρια και παραγωγός δερμάτινων ειδών και κοσμημάτων για
άνδρες και γυναίκες. Προκειμένου να διαφοροποιήσει τις δημιουργίες της, αυτή τη στιγμή αναζητά
νέους προμηθευτές φυτικού δέρματος, από φελλό ή κυτταρίνης σε ρολά σε διάφορα χρώματα. Η
επιχειρηματίας επιθυμεί τη σύναψη μακροπρόθεσμων συμφωνιών με προμηθευτές που προσφέρουν
προϊόντα ποιότητας φιλικά προς το περιβάλλον.

6.

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (BRLT20211015001) – Λιθουανική εταιρεία παράγει βιολογικές τροφές για σκύλους.
Η εταιρεία αναζητά πρώτες ύλες για την παραγωγή βιολογικών τροφών για κατοικίδια ζώα.
Αναζητούνται παρασκευαστές αποξηραμένου κρέατος από: κουνέλι, άγρια ψάρια (μπακαλιάρος,
χρειάζεται σκουμπρί, σολομός), κυνηγετικά πτηνά (φασιανοί, πάπιες), καθώς και προμηθευτές
αποξηραμένων λαχανικών και φρούτων. Η εταιρεία θα ήθελε να εργαστεί στο πλαίσιο μιας συμφωνίας
παραγωγής.

7.

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (BRRO20211007001) – Έμπειρος Ρουμάνος διανομέας ποδηλάτων
και σχετικών αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων γνωστών ξένων εμπορικών σημάτων ποδηλάτων,
επιθυμεί να αναπτύξει και να διευρύνει τον αριθμό και την ποικιλία των προϊόντων στη γκάμα του,
καθώς και τον αριθμό των πελατών του και τις καλυπτόμενες περιοχές. Επιθυμεί να λειτουργήσει ως
διανομέας ή εμπορικώς αντιπρόσωπος για νέα προϊόντα που παρέχονται από εταιρείες της ΕΕ στη
ρουμανική αγορά.

8.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRO20210922001) – Ρουμανική εταιρεία που ειδικεύεται στην χονδρική πώληση και
διανομή φρέσκων και επεξεργασμένων φρούτων όπως χυμοί και πουρές φρούτων, στη ρουμανική
αγορά, επιθυμεί να διερευνήσει νέες ευκαιρίες εισαγωγής φρούτων, προκειμένου να διευρύνει το
χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, βάσει συμφωνίας υπηρεσιών διανομής.
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9.

ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (BRFR20210712001) – Οι εταιρίες που
ασχολούνται στον αγροδιατροφικό
διαδικασίες, τα οποία

τομέα δημιουργούν απόβλητα στις παραγωγικές τους

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά για την παραγωγή

σπόρων,

ελαίων, πυρηνέλαιων, ινών κλπ. Γαλλική εταιρία που βρίσκεται στη νότια Γαλλία, έχει εντοπίσει 500
τέτοια «συμπροϊόντα» και συνεργάζεται με μεγάλους παραγωγούς αγροδιατροφικών προϊόντων στη
Γαλλία και στο εξωτερικό, για να αγοράσει τα απόβλητά τους και να τα μεταπωλήσει σε πελάτες. Η
εταιρεία επιδιώκει να αγοράσει απόβλητα από τον αγροδιατροφικό τομέα μέσω συμφωνίας
προμηθευτή.
10. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ (BRFR20210903001) – Γαλλικό κατάστημα λιανικής πώλησης
γυναικείων ενδυμάτων, σχεδιάζει με τη δική του επωνυμία «made in France», φιλικά προς το
περιβάλλον γυναικεία ενδύματα με εμπριμέ σχέδια. Για τη νέα του συλλογή 2023 και για να
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των πελατών του, αναζητά νέους προμηθευτές φιλικών προς το
περιβάλλον υφασμάτων, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες προμηθευτών.
11. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ (BRRO20210922002) – Ρουμανική εταιρεία που
ειδικεύεται στη λιανική πώληση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων συμπεριλαμβανομένων σχολικών
προϊόντων και προϊόντων γραφείου, γραφικής ύλης και εκπαιδευτικών ειδών, παιχνιδιών κλπ,
αναζητά ξένους προμηθευτές (παραγωγούς και διανομείς) τέτοιων προϊόντων. Η προσφορά του
περιλαμβάνει επίσης επώνυμα προϊόντα πολυτελείας και σετ δώρων γραφικής ύλης, για ειδικές
περιστάσεις. Ο επιθυμητός τύπος συνεργασίας είναι συμφωνία παροχής υπηρεσιών διανομής.
12. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ (BRRO20210921001) – Ρουμανική εταιρεία που
ειδικεύεται στο εμπόριο και την αποθήκευση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων για τη γεωργία επιθυμεί
να έρθει σε επαφή με νέους προμηθευτές/παραγωγούς, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση που
υπάρχει στην ρουμανική αγορά. Η εταιρεία αναζητά εταιρείες από την ΕΕ, πρόθυμες να διανεμηθούν
τα προϊόντα τους στη ρουμανική αγορά, μέσω συμφωνίας διανομής.
13. ΚΑΤΑΣΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΧΝΙΔΙΩΝ (BRNL20210907001) – Ολλανδική ΜμΕ ανέπτυξε
χαρτοφυλάκιο προϊόντων ανθεκτικών ξύλινων παιχνιδιών για παιδιά ηλικίας 1-6 ετών. Η εταιρεία
αναζητά εταιρία επεξεργασίας ξύλου, πιστοποιημένη κατά Conformité Européenne (CE) και Forest
Stewardship Council (FSC), η οποία να μπορεί να κατασκευάσει - σε μικρές ποσότητες - παιδική
κουζίνα-παιχνίδι. Οι πιθανοί εταίροι μπορούν να αναμένουν μια μακροπρόθεσμη συνεργασία στο
πλαίσιο συμφωνίας κατασκευής.
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14. Αναζήτηση Συνεργασίας με Βιομηχανίες Χάλυβα
Η εταιρεία Italtractor ITM SpA, μέλος του ομίλου GROUP ITM ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με
ελληνική εταιρεία παραγωγής, κοπής και συγκόλλησης προϊόντων χάλυβα.
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Εταιρεία: GROUP ITM
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Benedetto Costa, TITAN-ITM Tianjin General Manager
Δ/νση: Via Confortino, 30 I - 40056 Valsamoggia, Loc. Crespellano, Bologna
Τηλ.: +39 345 5878471
Email: bcosta@group-itm.com
Website: http://www.group-itm.com/

15. Ζήτηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών
Εμιρατινή εταιρεία Viva ενδιαφέρεται για εισαγωγή φρέσκων φρούτων και λαχανικών από την
Ελλάδα. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Isaac.kaizra@landmarkgroup.com
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Εταιρεία: Viva

16. Ζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας για ελιές, φρούτα (φρέσκα ή κατεψυγμένα), αγγούρια και
pepperoncini.
H καναδική εταιρεία THE PLUG ενδιαφέρεται να εισάγει τα ακόλουθα προϊόντα από Έλληνες
παραγωγούς: ελιές, φρούτα (φρέσκα ή κατεψυγμένα), αγγούρια και pepperoncini.
Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ
Εταιρεία: THE PLUG
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Carla Catinis, International Business Associate
Δ/νση: 100 Scollard Street, Toronto, ON, M5R 1G2
Τηλ.: +1 647 622 7584
Email: carla@theplugco.ca
Website: https://theplugco.ca
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17. Εισαγωγή υγιεινών σνακς για πρωινό
Ζήτηση εταιρειών παραγωγής υγιεινών σνακς, κατάλληλων για πρωινό ενηλίκων και παιδιών.
Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ
Εταιρεία: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ
Email: chamber@chamber.org.il

18. Εισαγωγή μουστάρδας, μαγιονέζας κλπ
Ζήτηση για συνεργασία με παραγωγούς μουστάρδας, μαγιονέζας και διαφόρων συσκευασμένων
τροφίμων.
Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ
Εταιρεία: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ
Email: chamber@chamber.org.il

19. Αίτημα εισαγωγής ελαιολάδου υψηλής περιεκτικότητας σε Oleocanthal.
Η εταιρεία Greece Wine Center ενδιαφέρεται να εισάγει στη Νότιο Κορέα υψηλής ποιότητας έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο με περιεκτικότητα σε φαινόλη oleocanthal άνω των 850 mg ανά κιλό προϊόντος. Οι
ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κύριο Andrew Yoo στο
email woodsaw@naver.com
Χώρα: ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ
Εταιρεία: GREECE WINE CENTER
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