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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:963]  

 

 

 

• 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 ζωικής 

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 ζωικής 

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 ελαιόλαδου 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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• Πορεία βρετανικής οικονομίας: γ' τρίμηνο 2021 και προβλέψεις 

• Ενδιάμεση αναθεώρηση προϋπολογισμού Η.Β. οικονομικού έτους 2021-2022 

• Νέα μετάθεση ημερομηνιών απαγόρευσης εισαγωγών και υποχρέωσης προσκόμισης υγειονομικών 

πιστοποιητικών για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων ζωικής προέλευσης 

• Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ 

• Κατάλογος Διεθνών Εμπορικών Εκθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου 2022 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:964]  

• Οικονομική Επισκόπηση Αιγύπτου (1-30/11/2021) 

                   

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:965]  

• Πρόγραμμα Διεθνών Εκθέσεων Σόφιας, έτους 2022 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:966]  

• Κατάλογος Διεθνών Εμπορικών Εκθέσεων 

• Βαυαρικές άμεσες επενδύσεις στην Κίνα 

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - επιχειρησιακό πρόγραμμα Βαυαρίας 

• Οι θέσεις του Οικονομικού Συμβουλίου της Βαυαρίας (Wirtschaftsbeirat) για το μέλλον της 

γερμανικής βιομηχανίας 

• Το Ελληνικό Γιαούρτι στη Γερμανική Αγορά 

• Η εταιρεία Tesla δεν κάνει χρήση της Γερμανικής Κρατικής Χρηματοδότησης ύψους 1,135 δις Ευρώ - 

Κατασκευή Νέου της Εργοστασίου της στο Βρανδεμβούργο 

• Το Μόναχο μεταξύ των 20 πρώτων σε καινοτομία πόλεων στον κόσμο 

• Ο κλάδος πληροφορικής και επικοινωνιών στη Βαυαρία 

• Το σήμα Made in Germany δεν επαρκεί πλέον για την εδραίωση στις διεθνείς αγορές 

• Φορείς και επαγγελματικοί σύνδεσμοι βιοεπιστημών και βιοτεχνολογίας 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:967]  

• Ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων MENOPE 2021 (Ντουμπάι 6 

8.12.2021) 

• Στατιστικά στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-ΗΑΕ για το διάστημα Ιανουάριος -Οκτώβριος 2021 

• Συμφωνίες συνεργασίας ΗΑΕ-Πολωνίας 

• Επενδυτική συνεργασία Ομίλων TA’ZIZ-Reliance για δημιουργία μεγάλης μονάδας παραγωγής 

χημικών προϊόντων 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%95%CE%A0%20%CE%B3%20%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%20%CE%97%CE%92%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%202021-2022%202%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%BD3%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%BD3%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%92-3%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72801
https://agora.mfa.gr/infofiles/1-30112021%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/INTER%20EXPORT%20CENTER%20SOFIA%20program%202022_en%20bg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/2022%20%CE%94%CE%99%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%92%CE%91%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%92%CE%91%CE%94%CE%97-%CE%92%CE%A5%CE%A1%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%97%CE%A3%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%202%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B1%C2%B5%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20Wirtschaftsbeirat%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20Wirtschaftsbeirat%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B9%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78164
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78164
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%BF%20%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20Made%20in%20Germany%20%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF%20%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B9%20%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%20%CF%83%CE%B5%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20MENOPE%202021%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%20%CF%83%CE%B5%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20MENOPE%202021%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%97%CE%91%CE%95%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%202021%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%97%CE%91%CE%95-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20TA'ZIZ-Reliance%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20TA'ZIZ-Reliance%20ae.pdf
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ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:968]  

• Άρθρο γνώμης Υπουργού Εμπορίου και Εμπορικής Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) σχετικά με τα οφέλη 

της Συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ άρσης των α/ δασμών χάλυβα και αλουμινίου (Section 232 tariffs) 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:969]  

• Αποτίμηση δημοσιευμάτων στοχευμένης δράσης εξωστρέφειας γαστρονομικού χαρακτήρα Γραφείου 

ΟΕΥ Μαδρίτης στα ισπανικά ΜΜΕ και κοινωνικά δίκτυα, 16 Νοεμβρίου 2021 

• Η Βαρκελώνη ξεπερνά την Μαδρίτη, ως κύριος προορισμός για επενδύσεις σε ακίνητα 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:970]  

• Οικονομικό Δελτίο. Β΄ Δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου 2021 

 

ΜΑΡΟΚΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:971]  

• Οδικός Χάρτης της Ένωσης Κλωστοϋφαντουργικών Βιομηχανιών και Βιομηχανιών Ετοίμου 

Ενδύματος του Μαρόκου για τον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:972]  

• Διμερές Εμπόριο Ελλάδος - Ολλανδίας την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 

• Διαδικτυακή εκδήλωση Doing Business in Belgium and the Netherlands 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:973]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων μηνός Νοεμβρίου 2021 

  1. Ελληνο-Ρουμανικές Εμπορικές-Οικονομικές Σχέσεις 

                                    2. Πρόσφατες Οικονομικές Εξελίξεις 

                                    3. Ενέργεια 

                                    4. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:974]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Νοέμβριος 2021 

• Υποχρεωτική εξέταση των ξένων υπηκόων στη Ρωσία 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:975]  

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%20%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%A0%CE%91%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%20%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%A0%CE%91%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%20%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%95%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%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,%2016112021%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%20%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%95%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%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,%2016112021%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%92%CE%91%CE%A1%CE%9A%CE%95%CE%9B%CE%A9%CE%9D%CE%97%20%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%2014122021%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/202122%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%92%CE%84%20%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%20%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20hr.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78323
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78323
https://agora.mfa.gr/infofiles/bilateral%20trade%20Jan-Sep%202021%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/WEBINAR%20DOING%20BUSINESS%20IN%20THE%20NETHERLANDS%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78236
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_November_2021%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/FOREIGNERS_MED_ID_MEASURES%20ru.pdf
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• Διαδικασία Δημοπρασιών για τις επενδύσεις σε ΑΠΕ στη Σερβία 

• Δυτικά Βαλκάνια και εμπόδια στο Διασυνοριακό Εμπόριο 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:976]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Δεκέμβριος 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.:977] 

 

1. Σταδιακή εφαρμογή του κανονισμού για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

 

2. Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές: δρομολόγηση του αγροτικού συμφώνου 

 

3. Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2021: Τα κράτη μέλη προχωρούν στην καλύτερη 

εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς για μια πιο ανθεκτική Ευρώπη 

 

4. Προστασία των εργαζομένων από τις καρκινογόνες χημικές ουσίες: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική 

συμφωνία σχετικά με την τέταρτη επικαιροποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 

μεταλλαξιογόνους παράγοντες 

 

5. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της ανακαίνισης και της 

απαλλαγής των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές 

 

6. Η Επιτροπή εκδίδει σύσταση για να βοηθήσει τις εταιρείες να υπολογίζουν τις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις τους και να κατασκευάζουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα 

 

7. Η Επιτροπή θα επενδύσει 673 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση αποστολών της ΕΕ στους τομείς της 

υγείας, του κλίματος και του περιβάλλοντος 

 

8. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφωνούν επί των προτεραιοτήτων του 2022 για μια ανθεκτική και 

αναζωογονημένη ΕΕ 

 

9. Η Επιτροπή θα επενδύσει άνω του 1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

για καινοτόμο και ασφαλή συνδεσιμότητα 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Res%20Auctions%20%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%20%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CF%85%CF%84%20%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1%20Webinar%209%2012%202021_%20%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%202021%20si.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/stadiaki-efarmogi-toy-kanonismoy-gia-ta-vitro-diagnostika-iatrotehnologika-proionta-2021-12-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/makropnoo-orama-gia-tis-agrotikes-periohes-dromologisi-toy-agrotikoy-symfonoy-2021-12-20_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/pinakas-apotelesmaton-tis-eniaias-agoras-gia-2021-ta-krati-meli-prohoroyn-stin-kalyteri-efarmogi-ton-2021-12-20_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD_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-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82_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-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_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%B8%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9-673-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82_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%B8%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9-673-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-2022-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-2022-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9_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%B8%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CF%84%CE%BF%CF%85-1-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%C2%AB%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%C2%BB_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%B8%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CF%84%CE%BF%CF%85-1-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%C2%AB%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%C2%BB_el
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10. Erasmus+: Επιτυχημένη χρονιά το 2020 παρά τους περιορισμούς 

 

11. Η ΕΕ προωθεί πρωτοβουλίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για το εμπόριο και το 

περιβάλλον 

 

12. Η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει την προώθηση βιώσιμων αγροδιατροφικών προϊόντων το 2022 

 

13. Συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία — Η Επιτροπή προτείνει 

την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου 

 

14. Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: η νέα στρατηγική της Επιτροπής ανοίγει τον δρόμο για 

σύγχρονη και εξορθολογισμένη αναφορά εποπτικών δεδομένων 

 

15. Σένγκεν: Νέοι κανόνες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά 

σύνορα 

16. Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και ευρωπαϊκό σχέιδο για την καταπολέμηση του 

καρκίνου: Η Επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της παροχής 

πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα 

 

17. Δρομολόγηση ενός νέου ευρωπαϊκού διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης για τις ψηφιακές 

δεξιότητες 

 

18. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει μακροπρόθεσμα ομόλογα ύψους 50 

δισ. ευρώ έως τον Ιούνιο του 2022 για τη χρηματοδότηση του σχεδίου ανάκαμψης 

 

19. Βιοποικιλότητα: Επιπλέον τρία δισ. δέντρα ως το 2030 — εγκαινιάζεται το εργαλείο MapMyTree 

 

20. Προτάσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ατόμων που εργάζονται μέσω 

ψηφιακών πλατφορμών εργασίας 

 

21. Η Επιτροπή καλεί 18 κράτη μέλη να ενισχύσουν την ενιαία αγορά της ΕΕ για τα νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα 

 

22. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της ΕΕ στήριξαν τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης του 

κορονοϊού με 29 δισ. ευρώ το 2020 

 

23. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: H Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές των βραβείων REGIOSTARS για το 

2021 

 

24. Νέο, εύχρηστο εργαλείο που βασίζεται στα δεδομένα στηρίζει την απανθρακοποίηση στην ΕΕ 

 

https://ec.europa.eu/greece/news/erasmus-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%BF-2020-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%89%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%89%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CE%B5-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B2%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF-2022_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%E2%80%94-%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-%CF%84%CE%B7%CE%BD_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%E2%80%94-%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-%CF%84%CE%B7%CE%BD_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%C2%AB%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CF%8C%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF%C2%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B9%CE%B4%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%C2%AB%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CF%8C%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF%C2%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B9%CE%B4%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82-%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%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_el
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https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5-h-%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%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-regiostars-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-2021_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5-h-%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%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-regiostars-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-2021_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CF%8D%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%B5_el
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25. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση όλων λογισμικό ώστε να επωφεληθούν επιχειρήσεις, φορείς 

καινοτομίας και τομείς δημόσιου συμφέροντος 

 

26. Γεωργία: Τίθεται σε ισχύ η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική 

 

27. Η ΕΕ και τα μέλη του ΠΟΕ συνάπτουν σημαντική συμφωνία για την απλούστευση του εμπορίου 

υπηρεσιών 

 

28. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου 

 

29. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένη ανακοίνωση για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση 

των εξαγωγικών πιστώσεων 

 

30. Η Επιτροπή γιορτάζει τη μετάβαση 10.000 επιχειρηματιών στο εξωτερικό για την απόκτηση 

επαγγελματικής πείρας 

 

31. Οι νέοι κανόνες για τους συντελεστές ΦΠΑ προσφέρουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ 

παράλληλα στηρίζουν τις προτεραιότητες της ΕΕ για την πράσινη, την ψηφιακή τεχνολογία και τη 

δημόσια υγεία 

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:978] 

 

1. She figures 2021- Gender in research and innovation : statistics and indicators 

 

2. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «State of the Energy Union report» που αφορά την πρόοδο που 

σημειώθηκε στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια. 

 

3. Έκδοση της Eurogroup με τίτλο: «Enhanced Surveillance Report - Greece, November 2021» που 

αφορά την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα και την επιδίωξη των πολιτικών 

που απαιτούνται για τη διασφάλιση βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης της χώρας. 

 

4. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Study on the impact of COVID-19 on the Outermost Regions» που αφορά 

μελέτη για τον αντίκτυπο του COVID-19 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 

 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:979] 

 

 

1. Η Ευρωπαική Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την 

παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα 

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%B8%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%8C%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%89%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82_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%B8%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%8C%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%89%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D-%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CE%B5%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%85%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%85%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7_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%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-10000-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BF%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%86%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CF%8E_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BF%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%86%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CF%8E_el
https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%BF%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%86%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CF%8E_el
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/67d5a207-4da1-11ec-91ac-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/12/Eurogroup-Report-Greece-Nov-2021.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/study-on-the-impact-of-covid-19-on-the-outermost-regions
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/public-consultation_el
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2. Διαβούλευση με θέμα: «Adoption of sustainable technologies and solutions by SMEs for the Industrial 

Technologies Roadmap» που αφορά την υιοθέτηση βιώσιμων τεχνολογιών και λύσεων από τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τον Οδικό Χάρτη Βιομηχανικών Τεχνολογιών. Υποβολή απόψεων έως 

15 Ιανουαρίου 2022. 

 

3. Διαβούλευση με θέμα: «Ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα — Σχέδιο δράσης της Ε.Ε.». Υποβολή 

απόψεων έως 24 Ιανουαρίου 2022 

 

 

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 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:980] 

 

 

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. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IndustrialTechRoadmapSMEs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IndustrialTechRoadmapSMEs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalising-the-energy-sector-EU-action-plan/public-consultation_el
mailto:svaina@sbtse.gr
www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
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2. «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

 

Δράσεις αποκλειστικά στις περιοχές Natura που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής:  15/12/2021 - 31/1/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5465  

 

 

 

3. «Δράσεις κινητοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, τουριστικής 

διαδρομής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

Τόνωση και ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας 

καθώς και πιστοποίηση των επιχειρήσεων που γειτνιάζουν με την πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική 

διαδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Κατά αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της περιοχής 

θα μπορέσουν να αποκτήσουν ταυτότητα και πρόσβαση σε νέες αγορές. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 10/12/2021 - 28/2/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5475  

 

 

4. «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την 

εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

 

Χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών των δημόσιων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 15/12/2021 - 31/1/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5471  

 

 

 

5. «Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 

μετακινήσεων» 

 

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα (last mile transportation) και Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Αστικών Μετακινήσεων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 30/11/2021 - 20/1/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5469  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5465
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5475
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5471
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5469
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6. «Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 

μετακινήσεων» 

 

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα (last mile transportation) και Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Αστικών Μετακινήσεων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 30/11/2021 - 20/1/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5469  

 

 

 

 

7. «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση» 

 

Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών σε σχολικές μονάδες 

προσχολικής εκπαίδευσης ώστε να αξιοποιηθεί και να εμπλουτιστεί ο υφιστάμενος τεχνολογικός εξοπλισμός 

που διαθέτουν (tablet) με ελκυστικό εκπαιδευτικό λογισμικό. 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 11/11/2021 - 20/1/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5448  

 

 

 

 

8. «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών έργων στη Στερεά Ελλάδα» 

 

Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση έργων που αποσκοπούν στην 

αναβάθμιση/βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 3/11/2021 - 30/3/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5424  

 

 

 

9. «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων διαχείρισης πόσιμου νερού στην Στερεά Ελλάδα» 

 

Ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σαν βασική επιλογή, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

καθολική πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό, συμπεριλαμβανομένων των δυσπρόσιτων περιοχών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 1/11/2021 - 31/3/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5420  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5469
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5448
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5424
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5420
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10. «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών σε αστικές και 

περιαστικές περιοχές στη Στερεά Ελλάδα» 

 

Xρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων για την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα αστικών και 

περιαστικών περιοχών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 1/11/2021 - 31/3/2023 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5421  

 

 

 

11. «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  

 

 

 

12. «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 2020-

2030. 

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  

 

 

 

13. «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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5421
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5394
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5403
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Περίοδος υποβολής:  4/10/2021 - 31/12/2021 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5399  

 

 

 

14. «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  

 

 

15. «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 

 

 

  

 

16. «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  

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5399
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5373
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5291
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5318
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17. «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  

 

 

18. «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  

 

 

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

 

Υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών για την παραγωγική λειτουργία του ηλεκτρονικού Κρατικού 

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (e-ΚΠΓ). 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

 

20. «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  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5265
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=5152
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21. «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  

 

 

 

22. «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  

 

 

 

23. «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  

 

 

 

24. «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 

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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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  

 

 

 

25. «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 

 

 

 

 

26. «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  

 

 

 

27. «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  

 

 

 

 

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
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4702
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28. «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  

 

 

 

29. «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  

 

 

 

30. «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  

 

 

31. «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/  

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
https://hdb.gr/nea-ependytika-daneia-tameiou-epicheirimatikotitas-ii/
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32. «Προδημοσίευση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά 

έργα του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» 

Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://agrotikianaptixi.gr/el/content/prodimosieysi-prosklisis-ekdilosis-

endiaferontos-gia-ti-drasi-431-eggeioveltiotika-erga-etos  

 

 

33. «Προδημοσίευση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.4. - Πρόσβαση σε 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» 

Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://agrotikianaptixi.gr/el/content/prodimosieysi-prosklisis-ekdilosis-

endiaferontos-gia-ti-drasi-434-prosvasi-se-georgikes  

 

 

34. «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» 

 

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα https://exoikonomo2021.gov.gr ο οδηγός του «Εξοικονομώ 2021», που 

περιλαμβάνει αντίστοιχα και τα παραρτήματα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα ενεργειακής 

αναβάθμισης κτιρίων. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 50.000 

κατοικιών, 38% περισσότερων σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο. 

Το «Εξοικονομώ 2021» θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), για την ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το τέλος της δεκαετίας, 

επισημαίνει το υπουργείο Ενέργειας. 

Το νέο πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο 

δίκαιο και πιο αποδοτικό. Μεταξύ των σημαντικότερων διαφορών είναι η κατάργηση της χρονικής 

ιεράρχησης των αιτήσεων και η δημιουργία λίστας επιλαχόντων. 

 

35. «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική 

συνοχής της ΕΕ» 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και Πανεπιστήμια, 

γραφεία επικοινωνίας και άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, ώστε να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για 

την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. 

Περίοδος υποβολής: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 Ιανουαρίου 2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1415  

 

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 

http://agrotikianaptixi.gr/el/content/prodimosieysi-prosklisis-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-drasi-431-eggeioveltiotika-erga-etos
http://agrotikianaptixi.gr/el/content/prodimosieysi-prosklisis-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-drasi-431-eggeioveltiotika-erga-etos
http://agrotikianaptixi.gr/el/content/prodimosieysi-prosklisis-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-drasi-434-prosvasi-se-georgikes
http://agrotikianaptixi.gr/el/content/prodimosieysi-prosklisis-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-drasi-434-prosvasi-se-georgikes
https://exoikonomo2021.gov.gr/
https://exoikonomo2021.gov.gr/odegos
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1415
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:981] 

 

 

1. 14η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Φρούτων και Λαχανικών  

ASIA FRUIT LOGISTICA, Χονγκ Κονγκ, 07. – 09.09.2022 

ASIAFRUIT CONGRESS, Χονγκ Κονγκ, 06.09.2022 

 

    

 

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

που διοργανώνεται για τέταρτη φορά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:y.patsiavos@ahk.com.gr
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2021/07/ASIAFRUITLOGISTICA_2022_AW.pdf
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:982] 

 

 

• 2021/C 493/01 Θέση (ΕΕ) αριθ. 36/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των 

τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 9 

Νοεμβρίου 2021 ( 1 ) 

 

• 2021/C 493/02 Σκεπτικό του Συμβουλίου: Θέση (ΕΕ) αριθ. 36/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ 

 

• 2021/C 494/01 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τη 

διαμόρφωση της πολιτικής για την ψηφιακή εκπαίδευση (2020/2135(INI)) 

 

• 2021/C 494/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την 

πολιτική συνοχής και τις περιφερειακές στρατηγικές για το περιβάλλον στην καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής (2020/2074(INI)) 

 

• 2021/C 494/04 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με μια 

ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα (2020/2217(INI)) 

 

• 2021/C 494/05 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την 

εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας, και της οδηγίας 2009/43/ΕΚ σε ό,τι αφορά τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον 

τομέα της άμυνας (2019/2204(INI)) 

 

• 2021/C 494/08 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με μια νέα 

στρατηγική στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής — μια εταιρική σχέση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη (2020/2041(INI)) 

 

• 2021/C 494/09 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τη 

θέσπιση στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμο τουρισμό (2020/2038(INI)) 

 

• 2021/C 494/10 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την 

ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ (2020/2037(INI)) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.493.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:493:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.493.01.0031.01.ELL&toc=OJ:C:2021:493:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.494.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2021:494:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.494.01.0026.01.ELL&toc=OJ:C:2021:494:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.494.01.0037.01.ELL&toc=OJ:C:2021:494:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.494.01.0054.01.ELL&toc=OJ:C:2021:494:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.494.01.0080.01.ELL&toc=OJ:C:2021:494:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.494.01.0106.01.ELL&toc=OJ:C:2021:494:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.494.01.0118.01.ELL&toc=OJ:C:2021:494:TOC
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• 2021/C 494/11 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την 

έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία 

δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του (2020/2717(RSP)) 

 

• 2021/C 494/12 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τις 

εκθέσεις της Επιτροπής για την Αλβανία κατά την περίοδο 2019-2020 (2019/2170(INI)) 

 

• 2021/C 494/13 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τις 

εκθέσεις της Επιτροπής για το Κόσοβο κατά την περίοδο 2019-2020 (2019/2172(INI)) 

 

• 2021/C 494/14 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τις 

εκθέσεις της Επιτροπής για τη Βόρεια Μακεδονία κατά την περίοδο 2019-2020 (2019/2174(INI)) 

 

• 2021/C 494/15 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τις 

εκθέσεις της Επιτροπής για την Σερβία κατά την περίοδο 2019-2020 (2019/2175(INI)) 

 

• 2021/C 494/19 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης στον κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2021, που τροποποιεί τον κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τις περιπτώσεις 

μη συμμόρφωσης σε σχέση με το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και των 

αιγοπροβάτων και με τον υπολογισμό του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων όσον αφορά τα 

δηλωθέντα ζώα στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης για ζώα ή μέτρων στήριξης που αφορούν ζώα 

(C(2021)00993 — 2021/2566(DEA)) 

 

• 2021/C 494/22  P9_TA(2021)0101 

Έλεγχος των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και 

της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά 

με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της 

τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση) 

(COM(2016)0616 — C8-0393/2016 — 2016/0295(COD)) 

P9_TC1-COD(2016)0295 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 

Μαρτίου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2021/… του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για θέσπιση ενωσιακού συστήματος ελέγχου των 

εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της 

μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.494.01.0129.01.ELL&toc=OJ:C:2021:494:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.494.01.0139.01.ELL&toc=OJ:C:2021:494:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.494.01.0149.01.ELL&toc=OJ:C:2021:494:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.494.01.0161.01.ELL&toc=OJ:C:2021:494:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.494.01.0172.01.ELL&toc=OJ:C:2021:494:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.494.01.0193.01.ELL&toc=OJ:C:2021:494:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.494.01.0197.01.ELL&toc=OJ:C:2021:494:TOC
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• 2021/C 496/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την αυστηρή 

προστασία των ζωικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους 

 

• 2021/C 497/07 Ειδική έκθεση αριθ. 25/2021 — Η στήριξη του ΕΚΤ για την καταπολέμηση της 

μακροχρόνιας ανεργίας: 

 

• 2021/C 500/01 Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 

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

εγείρει αντιρρήσεις ( 1 ) 

 

• 2021/C 500/02 Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 

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

εγείρει αντιρρήσεις 

 

• 2021/C 508/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου 

 

• 2021/C 512I/02 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Υγείας 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

• 2021/C 495Α/01 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AD/397/21 — Διοικητικοί υπάλληλοι 

(AD 6) στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής και της αλιείας 

 

• 2021/C 505A/01 Ανακοίνωση πρόσληψης PE/268/S — Διευθυντής/Διευθύντρια (ομάδα καθηκόντων 

AD, βαθμός 14) — Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας — Διεύθυνση Προστασίας, 

Πρόσβασης και Συνδρομής 

 

• 2021/C 505A/02 Ανακοίνωση πρόσληψης PE/269/S — Διευθυντής/Διευθύντρια (ομάδα καθηκόντων 

AD, βαθμός 14) — Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας — Διεύθυνση Τεχνολογιών και 

Πληροφοριών 

 

• 2021/C 512/04 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» — 

EAC/A04/2021 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.496.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:496:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.497.01.0020.01.ELL&toc=OJ:C:2021:497:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.500.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:500:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.500.01.0012.01.ELL&toc=OJ:C:2021:500:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.508.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:508:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.512.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2021:512I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.495.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:495A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.505.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:505A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.505.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2021:505A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.512.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2021:512:TOC
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:983] 

  

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2085 του Συμβουλίου, L427 της 19ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με τη σύσταση 

των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και για την κατάργηση 

των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 219/2007, (ΕΕ) αριθ. 557/2014, (ΕΕ) αριθ. 558/2014, (ΕΕ) αριθ. 559/2014, 

(ΕΕ) αριθ. 560/2014, (ΕΕ) αριθ. 561/2014 και (ΕΕ) αριθ. 642/2014 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2086 της Επιτροπής, L427 της 5ης Ιουλίου 2021, για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων II και IV του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την προσθήκη των κατακρημνισμένων φωσφορικών 

αλάτων και των παραγώγων τους ως κατηγορίας συστατικών υλικών σε προϊόντα λίπανσης της ΕΕ ( 1 

) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2087 της Επιτροπής, L427 της 6ης Ιουλίου 2021, για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την προσθήκη των υλικών που προέρχονται από 

διεργασίες θερμικής οξείδωσης και των παραγώγων τους ως κατηγορίας συστατικών υλικών σε 

προϊόντα λίπανσης της ΕΕ ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2088 της Επιτροπής, L427 της 7ης Ιουλίου 2021, για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την προσθήκη των υλικών που προέρχονται από 

διεργασίες πυρόλυσης και αεριοποίησης ως κατηγορίας συστατικών υλικών σε προϊόντα λίπανσης της 

ΕΕ ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2090 της Επιτροπής, L427 της 25ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με 

την άρνηση χορήγησης άδειας για το διοξείδιο του τιτανίου ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα 

ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2092 της Επιτροπής, L427 της 29ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του διμυρμηκικού καλίου ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για 

χοίρους προς πάχυνση και απογαλακτισμένα χοιρίδια ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2093 της Επιτροπής, L427 της 29ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του 5’-γουανιλικού δινατρίου ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για 

όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.427.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2021:427:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.427.01.0120.01.ELL&toc=OJ:L:2021:427:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.427.01.0130.01.ELL&toc=OJ:L:2021:427:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.427.01.0140.01.ELL&toc=OJ:L:2021:427:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.427.01.0160.01.ELL&toc=OJ:L:2021:427:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.427.01.0166.01.ELL&toc=OJ:L:2021:427:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.427.01.0169.01.ELL&toc=OJ:L:2021:427:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2094 της Επιτροπής, L427 της 29ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της δεκοκινάτης (Deccox και Avi-Deccox 60G) ως πρόσθετης ύλης 

ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση (κάτοχος της άδειας: Zoetis Belgium SA) και την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1289/2004 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2095 της Επιτροπής, L427 της 29ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της βάσης L-λυσίνης, της μονοϋδροχλωρικής L-λυσίνης και της 

θειικής L-λυσίνης ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2096 της Επιτροπής, L427 της 29ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για την ενδο-1,4-β-ξυλανάση που παράγεται από Trichoderma reesei CBS 143953 

ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα είδη πουλερικών, τους χοίρους προς πάχυνση, τα χοιρίδια 

και όλα τα είδη χοιροειδών ήσσονος σημασίας (κάτοχος της άδειας: Danisco (UK) Ltd, 

εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη Genencor International BV) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2097 της Επιτροπής, L427 της 29ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για παρασκεύασμα βενζοϊκού οξέος, μυρμηκικού ασβεστίου και φουμαρικού 

οξέος ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για γαλοπούλες προς πάχυνση και γαλοπούλες που εκτρέφονται 

για αναπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: Novus Europe NV) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2109 της Επιτροπής, L429 της 30ής Νοεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/704 με σκοπό να πραγματοποιηθούν 

διοικητικές αλλαγές στην άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «INSECTICIDES FOR 

HOME USE» ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2119 της Επιτροπής, L430 της 1ης Δεκεμβρίου 2021, για τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με ορισμένα αρχεία ή μητρώα και δηλώσεις που απαιτούνται 

από τις επιχειρήσεις και τις ομάδες επιχειρήσεων και σχετικά με τα τεχνικά μέσα για την έκδοση 

πιστοποιητικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1378 της Επιτροπής 

όσον αφορά την έκδοση του πιστοποιητικού για επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων και εξαγωγείς 

τρίτων χωρών 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2126 της Επιτροπής, L432 της 29ης Σεπτεμβρίου 2021, 

για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 

επενδύσεων στην Ένωση 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.427.01.0173.01.ELL&toc=OJ:L:2021:427:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.427.01.0179.01.ELL&toc=OJ:L:2021:427:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.427.01.0187.01.ELL&toc=OJ:L:2021:427:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.427.01.0190.01.ELL&toc=OJ:L:2021:427:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.429.01.0099.01.ELL&toc=OJ:L:2021:429:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.430.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2021:430:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.432.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:432:TOC
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• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2127 της Επιτροπής, L432 της 29ης Σεπτεμβρίου 2021, 

σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων 

δασμολογικών προτιμήσεων 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2140 της Επιτροπής, L433 της 2ας Δεκεμβρίου 2021, για τον 

καθορισμό των όγκων ενεργοποίησης για τα έτη 2022 και 2023 με σκοπό την ενδεχόμενη επιβολή 

πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα οπωροκηπευτικά 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2141 της Επιτροπής, L433 της 3ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2129 όσον αφορά τη συχνότητα των φυσικών 

ελέγχων ορισμένων σύνθετων προϊόντων που εισέρχονται στην Ένωση ( 1 )  

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2142 της Επιτροπής, L433 της 3ης Δεκεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του 

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

σε ορισμένα τρόφιμα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2143 της Επιτροπής, L433 της 3ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά 

τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες 

επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών 

και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L435 της 2ας 

Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που 

πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά 

σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 

(ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L435 της 2ας 

Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 

γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2117 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L435 της 2ας 

Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση 

κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα 

ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.432.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2021:432:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.433.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.433.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.433.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2021:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.433.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2021:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:435:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:435:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0187.01.ELL&toc=OJ:L:2021:435:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0187.01.ELL&toc=OJ:L:2021:435:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0262.01.ELL&toc=OJ:L:2021:435:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0262.01.ELL&toc=OJ:L:2021:435:TOC
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περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 

αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων 

για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2168 της Επιτροπής, L438 της 21ης Σεπτεμβρίου 2021, 

για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους 

κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, 

καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2170 της Επιτροπής, L438 της 7ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές αλουμινόχαρτου προς μεταποίηση 

καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2172 της Επιτροπής, L440 της 8ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά 

τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες 

επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών 

και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2139 της Επιτροπής, L442 της 4ης Ιουνίου 2021, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με 

τη θέσπιση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια 

οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής ή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για τον προσδιορισμό του κατά πόσον αυτή η 

οικονομική δραστηριότητα δεν επιβαρύνει σημαντικά οποιονδήποτε από τους άλλους 

περιβαλλοντικούς στόχους  ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2178 της Επιτροπής, L443 της 6ης Ιουλίου 2021, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με 

τη διευκρίνιση του περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που πρέπει να 

δημοσιοποιούνται από τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 19α ή στο άρθρο 29α της οδηγίας 

2013/34/ΕΕ όσον αφορά τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, και τον καθορισμό 

της μεθοδολογίας για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση γνωστοποίησης ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση (EE) 2021/2183 της Επιτροπής, L444 της 25ης Αυγούστου 2021, για 

την τροποποίηση του παραρτήματος V της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 6111]  ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.438.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2021:438:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.438.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2021:438:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.440.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.442.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:442:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.443.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2021:443:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.444.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2021:444:TOC
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• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2184 της Επιτροπής, L444 της 6ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

παράταση των μέτρων που έλαβε η Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, με τα 

οποία επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση πέντε βιοκτόνων για την απολύμανση των 

χεριών σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 8729] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2185 της Επιτροπής, L444 της 6ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

παράταση του μέτρου που έλαβε η Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, με το 

οποίο επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση του βιοκτόνου προϊόντος Micronclean Hand 

Sanitiser σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 8736] 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2202 της Επιτροπής, L446 της 9ης Δεκεμβρίου 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 acequinocyl, Bacillus subtilis 

στέλεχος IAB/BS03, emamectin, flutolanil, και imazamox μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

  

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2204 της Επιτροπής, L446 της 13ης Δεκεμβρίου 2021, για την τροποποίηση 

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

του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά ουσίες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την 

αναπαραγωγή (ΚΜΤ) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2226 της Επιτροπής, L448 της 14ης Δεκεμβρίου 2021, για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

 

• Κανονισμός αριθ. 100 του ΟΗΕ — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων όσον αφορά 

τις ειδικές απαιτήσεις για το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης [2021/2190] L449 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2240 της Επιτροπής, L450 της 15ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά 

τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες 

επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών 

και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2244 της Επιτροπής, L453 της 7ης Οκτωβρίου 2021, για 

τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.444.01.0105.01.ELL&toc=OJ:L:2021:444:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.444.01.0108.01.ELL&toc=OJ:L:2021:444:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.446.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2021:446:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.446.01.0034.01.ELL&toc=OJ:L:2021:446:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.448.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2021:448:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.449.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:449:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.449.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:449:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.450.01.0137.01.ELL&toc=OJ:L:2021:450:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.453.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:453:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   27 
 

με ειδικούς κανόνες για τους επίσημους ελέγχους όσον αφορά τις διαδικασίες δειγματοληψίας για τα 

κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2263 της Επιτροπής, L455 της 17ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/323 όσον αφορά τον κωδικό για το 

πιστοποιητικό ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2264 της Επιτροπής, L455 της 17ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92 όσον αφορά τις εξηγήσεις του απλουστευμένου 

συνοδευτικού εγγράφου για πιστοποιημένους και αυτοπιστοποιημένους ανεξάρτητους μικρούς 

παραγωγούς αλκοολούχων ποτών 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2265 της Επιτροπής, L455 της 17ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 όσον αφορά τα στοιχεία πιστοποιημένων και 

αυτοπιστοποιημένων ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών στο ηλεκτρονικό 

διοικητικό έγγραφο 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2266 της Επιτροπής, L455 της 17ης Δεκεμβρίου 2021, για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πιστοποίηση 

και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών 

φόρων κατανάλωσης 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:984] 

  

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2100 της Επιτροπής, L428 της 29ης Νοεμβρίου 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) 8774]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2146 της Επιτροπής, L433 της 3ης Δεκεμβρίου 2021, για τη 

μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης του N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμιδίου για χρήση σε 

βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 19 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2021/2148 της Επιτροπής, L434 της 3ης Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με 

ανεπίλυτες αντιρρήσεις όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για την 

οικογένεια βιοκτόνων Oxybio σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό (2021) 8690]  ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0020.01.ELL&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0022.01.ELL&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.428.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:428:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.433.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2021:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.434.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:434:TOC
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• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2174 της Επιτροπής, L441 της 3ης Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με 

ανεπίλυτες αντιρρήσεις όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για το 

βιοκτόνο Konservan P40 σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 8686]  ( 

1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2251 του Συμβουλίου, L454 της 13ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/593 με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλική 

Δημοκρατία να θεσπίσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 

2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2252 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση της απόφασης 94/741/ΕΚ σχετικά με τα ερωτηματολόγια των εκθέσεων των κρατών 

μελών που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα των αποβλήτων 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2267 της Επιτροπής, L455 της 17ης Δεκεμβρίου 2021, για τον 

καθορισμό του μορφοτύπου για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τα συλλεγόμενα 

απόβλητα μετά την κατανάλωση προϊόντων καπνού με φίλτρο και φίλτρων που κυκλοφορούν στο 

εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2257 της Επιτροπής, L456 της 10ης Δεκεμβρίου 2021, για τον 

καθορισμό ποσοτικών ορίων και την κατανομή ποσοστώσεων για ουσίες που ελέγχονται δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες 

που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2022 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 8864] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2021/2258 της Επιτροπής, L456 της 14ης Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με 

την αίτηση καταχώρισης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με τίτλο «Green VAT — Ένας 

πράσινος ΦΠΑ της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων και οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών» 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 9041] 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.441.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:441:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.454.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:454:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.454.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:454:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.455.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2021:455:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.456.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:456:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.456.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2021:456:TOC
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:985] 

  

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/647 της Επιτροπής, L450 της 24ης Απριλίου 2015, για την 

τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση ορισμένων προσθέτων 

τροφίμων ( EE L 107 της 25.4.2015 ) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:986] 

  

• Οδηγία (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L429 της 24ης 

Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση 

στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2021/2118 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L430 της 24ης 

Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της 

αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της 

υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L438 της 24ης 

Νοεμβρίου 2021, για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων και την 

τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ ( 1 ) 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:987] 

  

• Σύσταση (ΕΕ) 2021/2122 του Συμβουλίου, L431 της 26ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με ένα σύμφωνο 

για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Ευρώπη 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:988] 

 

• COM/2021/793 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.450.01.0158.01.ELL&toc=OJ:L:2021:450:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.429.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:429:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.429.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:429:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.430.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:430:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.430.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:430:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.438.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:438:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.438.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:438:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.431.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:431:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0793&qid=1640000726631&rid=8
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• COM/2021/790 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τις στατιστικές για τα 

γεωργικά φάρμακα 

• COM/2021/788 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εκ των υστέρων 

αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020 

 

• COM/2021/761 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Καλύτερες συνθήκες εργασίας για μια ισχυρότερη κοινωνική 

Ευρώπη: πλήρης αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για το μέλλον της εργασίας 

 

• COM/2021/735 Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία 

επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 218 και το άρθρο 232 

της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 

 

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.:989] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 573539-2021  

Κύπρος-Λευκωσία: Αδιάλειπτα 

τροφοδοτικά ρεύματος 

Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου 

δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 10/11/2021  25/01/2022  

2 312931-2021  

Κύπρος-Λευκωσία: Μηχανήματα 

γραφείου και υπολογιστές, 

εξοπλισμός και προμήθειες εκτός 

από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 22/06/2021  18/02/2022  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0790&qid=1640000726631&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0788&qid=1640000726631&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021DC0761&qid=1640000726631&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52021PC0735&qid=1640000726631&rid=48
mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573539-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312931-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
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3 649422-2021  

Ελλάδα-Πειραιάς: Γάλα 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 20/12/2021  21/01/2022  

4 649408-2021  

Ελλάδα-Σέρρες: 

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 20/12/2021  30/01/2022  

5 649407-2021  

Ελλάδα-Άγιοι Ανάργυροι: 

Οικοδομικά υλικά 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 20/12/2021  19/01/2022  

6 649401-2021  

Ελλάδα-Αχαρνές: Φωτιστικός 

εξοπλισμός και ηλεκτρικοί 

λαμπτήρες 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 20/12/2021  31/01/2022  

7 644016-2021  

Ελλάδα-Διδυμότειχο: 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές Είδος προκήρυξης: 

Προκήρυξη σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 17/12/2021  20/01/2022  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:649422-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:649408-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:649407-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:649401-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:644016-2021:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:990] 

 

 

1. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRBG20211115001) – Βουλγαρική ΜΜΕ εισάγει και διανέμει ταχέως κινούμενα 

καταναλωτικά αγαθά (FMCG)), όπως είδη ζαχαροπλαστικής, σοκολάτες και σνακ. Η επιχείρηση 

αναζητά παραγωγούς προϊόντων ζαχαροπλαστικής για μακροχρόνια συνεργασία και είναι πρόθυμη 

να συνάψει συμφωνία διανομής ή/και εμπορικής αντιπροσωπείας. 

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΤΙΤΑΝΙΟ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (BRFI20211203001) – Φινλανδική 

εταιρεία, η οποία ξεκίνησε από το χόμπι των ιδιοκτητών της για την ποδηλασία βουνού, αναζητά νέο 

συνεργάτη κατασκευής πλαισίων από χάλυβα, τιτάνιο και αλουμίνιο για ποδήλατα βουνού, ώστε να 

συνάψει μαζί τους συμφωνίες κατασκευής. 

 

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (BRFR20211123001) – Γαλλική ΜΜΕ εφηύρε και σχεδίασε ένα 

σύστημα τρόλεϊ χειρός για τη διευκόλυνση της μεταφοράς εμπορευμάτων με τα πόδια. Οι λαβές του 

ρυθμίζουν την ταχύτητα προς τα εμπρός και καθιστούν δυνατό το φρενάρισμα εάν είναι απαραίτητο. Η 

ΜΜΕ αναζητά βιομηχανικό συνεργάτη με εξειδίκευση σε μεταλλικούς σωλήνες (ατσάλι ή αλουμίνιο) 

δίπλωμα, συγκόλληση, ικανό να προσαρμόζει μηχανικά μέρη. Η εταιρεία αναζητά μακροπρόθεσμο 

συνεργάτη με έδρα την Ανατολική Ευρώπη, ώστε συνάψει μαζί του συμφωνία κατασκευής. Αρχικά, 

θα κατασκευαστεί ένα πρωτότυπο. 

 

4. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (BRUA20211103001) – Ουκρανική εταιρεία, με δικό της δίκτυο διανομής, είναι 

παρασκευαστής πρόσθετων κτηνιατρικών ζωοτροφών και μεγάλης ποικιλίας κτηνιατρικών φαρμάκων 

για πουλερικά, βοοειδή, άλογα και κατοικίδια και επιθυμεί να επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της 

στο πλαίσιο συμφωνίας υπηρεσιών διανομής . 

 

5. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (BRNL20211202001) – Ολλανδική εταιρεία χονδρικής πώλησης 

επίπλων γραφείου και έργων προσφέρει συμφωνίες κατασκευής σε πιθανούς συνεργάτες που μπορούν 

να παράγουν επιφάνειες τραπεζιών (γραφεία και τραπέζια δείπνου). Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες 

διανομής ή συμφωνίες εμπορικής αντιπροσωπείας σε ευρωπαϊκές εταιρείες που θέλουν να εισέλθουν 

στις χώρες Μπενελούξ με τη συλλογή επίπλων τους. 

 

6. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRSK20211006001) – Σλοβακική εταιρεία προμηθεύει προϊόντα με βάση τη λακτάση 

στα φαρμακεία. Η εταιρεία αναζητά το ένζυμο λακτάση σε μορφή δισκίου/κάψουλας ως τελικό 

προϊόν. Η εταιρεία αναζητά έναν αξιόπιστο προμηθευτή από την ΕΕ, ώστε να συνάψει μαζί του 

μακροπρόθεσμη συνεργασία συμφωνίας προμηθευτή. 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cba5344-1072-439e-9668-9f86426c5eee
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6548e124-4d5d-4436-a0cd-536dcba0877c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4518e901-8d34-4572-9431-c43e88669b75
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ddbc3ae6-cf5b-4273-86f4-f01a5bb7c8e7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b86e266f-9d9a-4a28-87d5-5d97ac914356
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c453238-6c1f-4703-969c-6be0f071d1af
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7. Εισαγωγή κατασκευών αλουμινίου 

 

Ζήτηση προϊόντων αλουμινίου για βιομηχανική χρήση από εταιρεία Alumlight, μέσω της 

Ομοσπονδίας Εμπορικών Επιμελητηρίων Ισραήλ.  

 

Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ 

Εταιρεία:   ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ  

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Sharon Mermelstein, Deputy Director 

Τηλ.: +972-3-5631021 

Email: sharonc@chamber.org.il 

Website: www.chamber.org.il 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/company/5993  

 

8. Eισαγωγή κατεψυγμένης ζύμης για αρτοσκευάσματα 

 

Ζήτηση κατεψυγμένης ζύμης για αρτοσκευάσματα από εταιρεία The Bakery, μέσω της Ομοσπονδίας 

Εμπορικών Επιμελητηρίων Ισραήλ.  

 

Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ 

Εταιρεία:   ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ  

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Sharon Mermelstein, Deputy Director 

Τηλ.: +972-3-5631021 

Email: sharonc@chamber.org.il 

Website: www.chamber.org.il 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8002  

 

9. Eισαγωγή βιομηχανικών ειδών για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κατοικιών 

 

Ζήτηση βιομηχανικών ειδών για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κατοικιών από εταιρεία Electra Consumer 

Products (μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες οικιακού εξοπλισμού), μέσω της Ομοσπονδίας Εμπορικών 

Επιμελητηρίων Ισραήλ.  

 

Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ 

Εταιρεία:   ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ  

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Sharon Mermelstein, Deputy Director 

Τηλ.: +972-3-5631021 

Email: sharonc@chamber.org.il 

Website: www.chamber.org.il 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8003  

https://agora.mfa.gr/applications/company/6101
https://agora.mfa.gr/applications/company/5993
https://agora.mfa.gr/applications/company/5993
https://agora.mfa.gr/applications/company/5993
mailto:sharonc@chamber.org.il
http://www.chamber.org.il/
https://agora.mfa.gr/applications/company/5993
https://agora.mfa.gr/applications/company/6101
https://agora.mfa.gr/applications/company/5993
https://agora.mfa.gr/applications/company/5993
https://agora.mfa.gr/applications/company/5993
mailto:sharonc@chamber.org.il
http://www.chamber.org.il/
https://agora.mfa.gr/applications/application/8002
https://agora.mfa.gr/applications/company/6101
https://agora.mfa.gr/applications/company/5993
https://agora.mfa.gr/applications/company/5993
https://agora.mfa.gr/applications/company/5993
mailto:sharonc@chamber.org.il
http://www.chamber.org.il/
https://agora.mfa.gr/applications/application/8003
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10. Eισαγωγή εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού 

 

Ζήτηση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού από μεγαλύτερη αλυσίδα supermarket στη χώρα Shufersal, 

μέσω της Ομοσπονδίας Εμπορικών Επιμελητηρίων Ισραήλ. 

 

Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ 

Εταιρεία:   ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ  

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Sharon Mermelstein, Deputy Director 

Τηλ.: +972-3-5631021 

Email: sharonc@chamber.org.il 

Website: www.chamber.org.il 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8004  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

https://agora.mfa.gr/applications/company/6101
https://agora.mfa.gr/applications/company/5993
https://agora.mfa.gr/applications/company/5993
https://agora.mfa.gr/applications/company/5993
mailto:sharonc@chamber.org.il
http://www.chamber.org.il/
https://agora.mfa.gr/applications/application/8004
mailto:sbtse@otenet.gr

