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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:884]

•

Επίσημη Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών για το Brexit

•

Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ
Α. Διαδικασίες Τελωνειακής Διασάφησης Εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία
- Εισαγωγή με Αναβολή Διασάφησης
- Απλοποιημένη Διαδικασία Διασάφησης
- Διαμετακόμιση

•

Μετάθεση

ημερομηνιών

υποχρέωσης

προσκόμισης

φυτοϋγειονομικών

και

υγειονομικών

πιστοποιητικών για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης.
Παράταση τελωνειακών διευκολύνσεων
- Αλλαγές για τον Εισαγωγέα στη Μεγάλη Βρετανία
- Αλλαγές για τη μεταφορική εταιρεία
- Αλλαγές για τον εξαγωγέα

•

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Ην. Βασιλείου και ΕΕ από 1.1.2021
- Μετακίνηση εμπορευμάτων από την Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία
- Μετακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας

•

Οδηγίες για την εισαγωγή ή την μετακίνηση στη Μεγάλη Βρετανία τροφίμων και ποτών ζωϊκής
προέλευσης, από την ΕΕ και την Βόρειο Ιρλανδία από την 1/1/2022

•

Οδηγίες για την εισαγωγή ή την μετακίνηση στη Μεγάλη Βρετανία τροφίμων και ποτών ζωϊκής
προέλευσης, από την ΕΕ και την Βόρειο Ιρλανδία από την 1/1/2022

•

Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ

•

Έρευνα αγοράς για τον κλάδο του ελαιολάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο
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•

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
•

Οδηγός Επιχειρείν στο Ηνωμένο Βασίλειο 2021
1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία
2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον
3. Φορολογία – Δασμολόγηση
4. Επενδυτικό Περιβάλλον
5. Διαγωνισμοί - Προμήθειες
6. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

•

Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:885]
•

Οικονομική Επισκόπηση Αιγύπτου (1-30/9/2021)

ΑΡΜΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:886]
•

Ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου 2021

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:887]
•

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

ΑΥΣΤΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:888]
•

Οδηγός Επιχειρείν 2021
1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία
2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον
3. Φορολογία – Δασμολόγηση
4. Επενδυτικό Περιβάλλον
5. Χρήσιμα Στοιχεία Επικοινωνίας
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ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:889]
•

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Οκτώβριος 2021

•

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

ΒΟΣΝΙΑ -ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:890]
•

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:891]
•

Επιχειρηματικός Οδηγός 2021

•

Ετήσια Έκθεση 2020 για την Οικονομία της Βουλγαρίας και την Ανάπτυξη των Οικονομικών &
Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδος – Βουλγαρίας
1. Οικονομία Βουλγαρίας
2. Οικονομικές Σχέσεις Ελλάδος - Βουλγαρίας
3. Συμπεράσματα - Προτάσεις
4. Παράρτημα

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:892]
•

Έρευνα σχετικά με τις τρέχουσες οικονομικές και εμπορικές προσδοκίες γερμανικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό – Κατάταξη Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο

•

Στατιστικά Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Γερμανίας για τις επιτραπέζιες ελιές - Διμερές Εμπόριο με
Ελλάδα
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ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:893]
•

Έλληνες ιδρυτές startup εταιρειών στην Silicon Valley - Επικαιροποιημένη μελέτη (Νοέμβριος 2021)

•

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

•

Ανάρτηση πληροφοριών από Υπηρεσία BIS του Υπουργείου Εμπορίου για τις δασμολογικές
ποσοστώσεις (TRQ) χάλυβα και αλουμινίου, από 1.1.2022.

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:894]
•

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων, Οκτώβριος 2021

•

Ο φαρμακευτικός κλάδος του Καναδά

ΚΙΝΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:895]
•

Νέα διαδικασία εισαγωγής αγροτο-διατροφικών προϊόντων στην Κίνα - Απαντήσεις κινεζικών
Τελωνείων σε ερωτήματα της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Πεκίνο

ΚΡΟΑΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:896]
•

Οικονομικό Δελτίο. Α΄ Δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου 2021

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:897]
•

Επένδυση της ΦΑΓΕ στο Hoogeveen της Ολλανδίας

•

Επιφυλακτικές οι ολλανδικές τράπεζες στην δανειοδότηση εταιρειών αμυντικής βιομηχανίας

ΟΥΓΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:898]
•

Οδηγός Επιχειρείν στην Ουγγαρία 2021
1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία
2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον
3. Φορολογία – Δασμολόγηση
4. Επενδυτικό Περιβάλλον
5. Διαγωνισμοί - Προμήθειες
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6. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

ΟΥΚΡΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:899]
•

Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, Οκτώβριος 2021

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:900]
•

Οδηγός Επιχειρείν στην Πολωνία 2021
1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία
2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον
3. Φορολογία
4. Ασφάλιση
5. Επενδυτικό Περιβάλλον

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:901]
•

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

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:902]
•

Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Πληροφοριών για τη Μολδαβία μηνός
Οκτωβρίου 2021
1. Διμερές Εμπόριο
2. Πρόσφατες Οικονομικές Εξελίξεις
3. Ενεργειακός Τομέας
4. Επιχειρηματικές Ειδήσεις
5. Ειδήσεις από τον Αγροτικό Τομέα

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:903]
•

Ενημερωτικό Δελτίο, Οκτώβριος 2021

•

Οδηγός Επιχειρείν στην Ρωσία 2021
1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία
2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον
3. Φορολογία – Δασμολόγηση
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4. Επενδυτικό Περιβάλλον
5. Διαγωνισμοί - Προμήθειες
6. Κυρώσεις Δύσης προς τη Ρωσία και Ρωσικά Αντίμετρα
7. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:904]
•

Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2021

ΣΟΥΗΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:905]
•

Οικονομικό Προφίλ Σουηδίας 2020
- Οι 5 κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών από την Ελλάδα

ΤΣΕΧΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:906]
•

Οδηγός Επιχειρείν για την Τσεχία 2021
1. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία
2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον
3. Φορολογία – Δασμολόγηση
4. Επενδυτικό Περιβάλλον
5. Διαγωνισμοί - Προμήθειες
6. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

ΤΥΝΗΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:907]
•
Για

Έρευνα Αγοράς για την Παραγωγή Ελαιοκομικής Περιόδου Τυνησίας 2021-2022
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.:908]
1.

NextGenerationEU: Νέοι κανόνες για διαφανή υποβολή στοιχείων σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και
τις επενδύσεις για την ανάκαμψη και τις κοινωνικές δαπάνες

2.

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την προώθηση της κοινοχρησίας δεδομένων και την
υποστήριξη ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων
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3.

Εκπαίδευση: Προϋπολογισμός ρεκόρ ύψους 272 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των συμμαχιών μεταξύ
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων

4.

Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την απόκτηση του κοινού ελέγχου της Gastrade από τους ΔΕΣΦΑ,
κα Κοπελούζου, ΔΕΠΑ Εμπορίας, GasLog και BTG

5.

CulturEU: Η Επιτροπή επιταχύνει τη στήριξη προς τον πολιτιστικό τομέα μέσω διαδικτυακού οδηγού
για τη χρηματοδότηση της ΕΕ

6.

Η Επιτροπή εγκαινιάζει τους «πίνακες ανθεκτικότητας», ένα νέο ψηφιακό εργαλείο μέσω του οποίου
οι χώρες της ΕΕ θα παρακολουθούν την ανθεκτικότητά τους

7.

Γεωργία: Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ καταγράφει σταθερή αύξηση

8.

Κορονοϊός: η Επιτροπή προτείνει ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο για τα ταξίδια από χώρες εκτός της
ΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα στους εμβολιασμένους ταξιδιώτες, με ισχυρές διασφαλίσεις

9.

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του Συμφώνου για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Ευρώπη
και της μελλοντικής διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας

10. Πρόγραμμα LIFE: η ΕΕ χρηματοδοτεί με πάνω από 290 εκατ. ευρώ έργα για τη φύση, το περιβάλλον
και τη δράση για το κλίμα
11. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί ο συντονισμός των ασφαλών ταξιδιών στην ΕΕ
12. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που
αφορούν σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
13. Το Ντόρτμουντ είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2021 και η Vantaa αναγνωρίζεται ως
ανερχόμενη καινοτόμος πόλη
14. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 2,27 δισ. ευρώ για
τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας
15. Το χάσμα μεταξύ των φύλων σε επίπεδο εκπαίδευσης συρρικνώνεται, ωστόσο οι γυναίκες
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην έρευνα και την καινοτομία
16. Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: βγαίνουμε από την κρίση πιο δυνατοί, για μια πιο
πράσινη και πιο ψηφιακή Ευρώπη
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17. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καθορίζει το μέλλον του προσωρινού πλαισίου για να στηρίξει την
οικονομική ανάκαμψη στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού
18. Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση της καινοτομίας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση
19. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή εγκρίνει νέες προτάσεις για να σταματήσει την
αποψίλωση των δασών, να καινοτομήσει στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και να καταστήσει
τα εδάφη υγιή για τους ανθρώπους, τη φύση και το κλίμα
20. Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για
τους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της κυβερνοασφάλειας και των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής
καινοτομίας
21. Έναρξη του φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων: υλοποίηση του οράματος για τις αγροτικές
περιοχές της ΕΕ
22. Η ΕΕ επενδύει πάνω από 1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα για την απαλλαγή της οικονομίας από τις
ανθρακούχες εκπομπές
23. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022
24. Αεροπορικές μεταφορές: Η ΕΕ και η Αρμενία υπογράφουν συμφωνία αεροπορικών μεταφορών
25. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη στηρίζει επενδύσεις ύψους 35 εκατ. ευρώ σε ένα νέο ταμείο για
τη γαλάζια οικονομία
26. Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2021: έχει σημειωθεί συνολική πρόοδος όσον αφορά την
ψηφιακή μετάβαση, απαιτούνται όμως νέες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ
27. Η Επιτροπή θα επενδύσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την
προώθηση της ψηφιακής μετάβασης
28. Ευρωβαρόμετρο: Παρά την πανδημία, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η ποιότητα ζωής και η κατάσταση
της οικονομίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν βελτιωθεί ελαφρώς
29. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Τα εθνικά μέτρα φερεγγυότητας μετά την πανδημία της COVID-19
βοήθησαν τις επιχειρήσεις να αποφύγουν τις πτωχεύσεις
30. Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2021: Από την ανάκαμψη έως την επέκταση, αντιμέτωποι με
αντιξοότητες
31. Κοινή δήλωση Ε.Ε.-ΗΠΑ σχετικά με συμφωνία για τον αειφόρο χάλυβα και το αλουμίνιο
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32. 11 δισ. ευρώ τα διαθέσιμα κονδύλια του REACT-EU για το 2022
33. Η Επιτροπή προτείνει νέο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος για μια πιο ενοποιημένη και
ανθεκτική αγορά ενέργειας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:909]
1.

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.

2.

Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Advanced technologies for industry» που αφορά πολιτική για τη
βιομηχανική ανάκαμψη και την τεχνολογία

3.

Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Solar heat for power and industry» που αφορά ηλιακή θερμότητα για την
ενέργεια και τη βιομηχανία

4.

Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Key figures on Europe - 2021 edition» που αφορά βασικά στοιχεία για την
Ευρώπη το 2021.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:910]

1.

Διαβούλευση με θέμα: «Ποιότητα του αέρα – αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε.». Υποβολή απόψεων
έως 16 Δεκεμβρίου 2021

2.

Διαβούλευση με θέμα: «Αναθεώρηση της γενικής νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα φαρμακευτικά
προϊόντα». Υποβολή απόψεων έως 21 Δεκεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:911]

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

Δράσεις που εξαγγέλλονται και υλοποιούνται για τη στήριξη των επαγγελματιών, εργαζομένων και
επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία CoVid-19, χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ. Οι
διαδικασίες που ακολουθούνται είναι ταχύτατες και έκτακτες καθώς με την ευελιξία που εξασφαλίστηκε στην
αξιοποίηση των κοινοτικών πότων τρέχουν τα προγράμματα και εντάσσονται στην πορεία.
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στο www.espa.gr μια ειδική σελίδα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
λόγω της Πανδημίας Covid-19, η οποία είναι προσβάσιμη πατώντας ΕΔΩ.
Η σελίδα περιέχει τις βασικές πληροφορίες για τα προγράμματα, με συνδέσμους και σύντομες παρουσιάσεις,
και θα λειτουργεί ως ένα δυναμικό σημείο αναφοράς που θα επικαιροποιείται συνεχώς.

2. «Δράσεις 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. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της
πράξης «Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης, συμβουλευτικής, πιστοποίησης ανέργων στους τομείς
δραστηριότητας της γαλάζιας οικονομίας»
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέας Απασχόλησης και
Κοινωνικής Οικονομίας καλεί ενώσεις φορέων που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών συμπραττόντων
φορέων και που έχουν συνάφεια με τη φύση της πράξης ή/και τον κλάδο της Γαλάζιας Οικονομίας, για την
υποβολή δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με μορφή ένωσης δύο οι περισσότερων φορέων, ως
συμπράττοντες φορείς της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ.
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 24/11/2021 - 8/12/2021, ώρα 17:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5463

4. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της
Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγ. ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον πολιτισμό»
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και
Κοινωνικής Οικονομίας καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών συμπραττόντων φορέων,
είναι συναφείς με το αντικείμενο της πράξης και που έχουν συνάφεια με τη φύση της πράξης ή/και τον τομέα
του Πολιτισμού, για την υποβολή δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μεμονωμένα ή και σε ένωση, ως
συμπράττοντες φορείς της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 24/11/2021 - 10/12/2021, ώρα 17:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5464

5. «Εγκατάσταση νέων γεωργών - 3η Πρόσκληση»
Το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (υπομέτρο 6.1) αφορά στην παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών
ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη
γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι διαθέτουν
επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και
υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 12/11/2021 - 14/12/2021, έως 13:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5455

6. «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
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7. «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

8. «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

9. «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

10. «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων περιόδου 2020-2030»
Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το ΕΣΔΕΑ της περιόδου 20202030.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 18/10/2021 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5403
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11. «Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
Υποστήριξη των Μονάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού, με σκοπό την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και την
ουσιαστική ενδυνάμωσή τους στη διαδικασία κατάρτισης, υλοποίησης και παρακολούθησης σε ετήσια βάση
του στρατηγικού τους σχεδιασμού και της ιδιαίτερης ερευνητικής και εκπαιδευτικής τους ταυτότητας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου,
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης,
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 4/10/2021 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5399

12. «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

13. «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

14. «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
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ακαδημαϊκό χώρο, ενισχύοντας τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιομηχανία και την
απασχολησιμότητα των αποφοίτων και των ερευνητών.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου,
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης,
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: : 22/7/2021 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5318

15. «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 20212022 στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Προσκλήσεις (ενημέρωση 23/7/2021)»
To πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου
από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 10/2/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5298

16. «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
17. «Έργα ύδρευσης και εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών συλλογής,
μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού»
Νέα έργα ύδρευσης, δηλαδή νέες υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής
πόσιμου νερού και εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 14/5/2021 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5242
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18. «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

19. «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

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

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
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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 ΑλιάρτουΘεσπιέων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 18/5/2020 - 31/12/2021
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4824

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
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.
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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

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
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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/

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
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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: Στη δημοσιότητα ο Οδηγός του νέου προγράμματος»
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.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:912]

1.

Πρόσκληση σε συναντήσεις εργασίας - i2i – “idea to impact”, Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του έργου i2i (“idea to impact”), θα πραγματοποιήσει
δύο συναντήσεις εργασίας, την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021.
Το έργο

i2i (“idea to impact”) υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας HEI Initiative του

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) με σκοπό την ανάπτυξη του δυναμικού
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το έργο
στοχεύει στη διεύρυνση και ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτόμου επιχειρηματικότητας γύρω από
τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τη μεταξύ τους δικτύωση. Συνολικά θα εκπαιδευτούν, σε διάστημα δύο
ετών, περισσότεροι από 800 φοιτητές και φοιτήτριες και 300 μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού
προσωπικού ώστε να διευρύνουν την οπτική τους πέρα από τα όρια της εξειδίκευσής τους και να
αναπτύξουν καινοτόμο νοοτροπία και ικανότητες.
Ειδικότερα:
- “Innovation Vision Action Forum” και ώρα 2.00-3.30 μμ.
Σκοπός της συνάντησης είναι να συντεθούν απόψεις των φορέων που συμμετέχουν στο «τρίγωνο της
γνώσης» - διδασκαλία, έρευνα, παραγωγή – με στόχο:
• τη συμβολή στην ανάπτυξη του καινοτομικού δυναμικού της περιοχής,
• την χρηματοδότηση για μελλοντική ανάπτυξη του καινοτομικού δυναμικού, και
• την ανάπτυξη μηχανισμού για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφορίας για την αλλαγή και
βελτίωση των οργανισμών μας, των περιφερειών μας και των δημοσίων φορέων, περιλαμβανομένης
και της κυβέρνησης.
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-“Cross-sectoral Huddle” και ώρα 4.30-6.30 μμ.
Σκοπός της συνάντησης είναι να διατυπωθούν και συντεθούν απόψεις των φορέων που συμμετέχουν
στο «τρίγωνο της γνώσης» - διδασκαλία, έρευνα, παραγωγή – με στόχο:
•τη βελτίωση των δράσεων καινοτομίας μέσω υπέρβασης του διαχωρισμού και της «νοοτροπίας σιλό»
μεταξύ έρευνας-παραγωγής-διδασκαλίας και μεταξύ ειδικοτήτων, κλάδων και τμημάτων
•την ενθάρρυνση της διατομεακής συνεργασίας σε δραστηριότητες καινοτομίας
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, συμμετέχει και υποστηρίζει τις δράσεις
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσης πρωτοβουλίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανοίξετε τα παρακάτω συνημμένα.
- Πρόσκληση στο “Innovation Vision Action Forum”
- Πρόσκληση στο “Cross-sectoral Huddle”
Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ.

2.

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

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

3.

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

Τις πύλες της θα ανοίξει από τις 21 έως τις 30 Ιανουαρίου 2022 η 96η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και
Αγροτικών Παραδοσιακών Προϊόντων με απευθείας πώληση στο κοινό, International Green Week
Berlin 2022, η οποία πραγματοποιείται στον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου, τον οποίο
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Η International Green Week Berlin, λαμβάνει χώρα από το 1926 και είναι μία από τις λίγες εκθέσεις
στη Γερμανία με απευθείας πώληση στο κοινό.
Η εταιρία-μέλος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, K.L.Ni Promotion, διοργανώνει Ελληνικό
Ομαδικό Περίπτερο με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, επιθυμώντας να
ανοίξει δρόμους εξωστρέφειας για ελληνικές επιχειρήσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη διοργάνωση, η οποία για πρώτη φορά, στην 95η εμφάνισή της,
διεξήχθη ψηφιακά, πάνω από 20.000 επισκέπτες εγγράφηκαν στην πλατφόρμα της έκθεσης και
παρακολούθησαν όλες τις εξελίξεις στον κλάδο της αγροτικής οικονομίας και της βιομηχανίας
τροφίμων.
Κάθε επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της Διεθνούς Έκθεσης Πράσινη Εβδομάδα στην
Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην
ιστοσελίδα www.german-fairs.gr .
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtse.gr

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:913]

•

2021/C 451Ι/01 Δικτύωση των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με
εκείνους της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

•

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

•

2021/C 456/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την
ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών (2020/2020(INI))

•

2021/C 456/05 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την
αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
(2019/2192(INI))

•

2021/C 463/10 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις
αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται
στο παράρτημα XIV 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) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006] ( 1 )

•

2021/C 463/11 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις
αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται
στο παράρτημα XIV 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) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006] ( 1 )

•

2021/C 463/12 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις
αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται
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στο παράρτημα XIV 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) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006] ( 1 )
•

2021/C 463/13 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις
αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται
στο παράρτημα XIV 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) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ] ( 1 )

•

2021/C 463/14 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις
αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται
στο παράρτημα XIV 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) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006] ( 1 )

•

2021/C 463/15 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις
αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται
στο παράρτημα XIV 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) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 άρθρο 64 παράγραφος 9] ( 1 )

•

2021/C 463/16 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις
αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται
στο παράρτημα XIV 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) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006] ( 1 )

•

2021/C 463/17 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις
αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται
στο παράρτημα XIV 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) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ] ( 1 )
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•

2021/C 465/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με το
νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία (2020/2077(INI))

•

2021/C 465/09 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την
εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία (2019/2202(INI))

•

2021/C 465/10 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για ένα Ευρωπαϊκό
θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
(2020/2818(RSP))

•

2021/C 465/21 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με
τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση
του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα ποσά της στήριξης της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη το 2021
(C(2021)00188 — 2021/2517(DEA))

•

2021/C 473/01 Ανακοίνωση της επιτροπής — Έκτο τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19 και τροποποίηση του παραρτήματος της ανακοίνωσης της Επιτροπής
προς τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων

•

2021/C 474/05 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/52 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2021 για την τροποποίηση
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης
των δραστικών ουσιών benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P,
mepiquat, metiram, oxamyl και pyraclostrobin (2021/2552(RSP))

•

2021/C 474/06 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2021 σχετικά με το σχέδιο
εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που
περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × T304-40 ×
GHB119 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (D070621/02 — 2021/2553(RSP))

•

2021/C 474/07 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2021 σχετικά με το σχέδιο
εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που
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περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MZIR098 (SYNØØØ98-3) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (D070620/02 — 2021/2554(RSP))
•

2021/C 474/09 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2021 σχετικά με το
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια στρατηγική για τη
βιώσιμη ανάπτυξη 2021 (2021/2004(INI))

•

2021/C 474/10 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2021 σχετικά με το
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές
πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021 (2020/2244(INI))

•

2021/C 480/06 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις
αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται
στο παράρτημα XIV 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) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 άρθρο
64 παράγραφος 9] ( 1 )

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
•

2021/C 451Α/01 Γενική Γραμματεία — Προκήρυξη κενής θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας (Βαθμός
AD 14) (άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) — COM/2021/10409

•

2021/C 464Α/01 Διορθωτικό στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας — Προκήρυξη κενής
θέσης κύριου/-ας συμβούλου — προέδρου της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας
(Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — COM/2021/10408 ( ΕΕ C 432 A της 26.10.2021 )

•

2021/C 466/05 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού

•

2021/C 472Α/01 Προκήρυξη κενών θέσεων — Μέλος τμήματος προσφυγών (EXT/21/109/AD
11/BOA)

•

2021/C 474/26 P9_TA(2021)0068 Πρόγραμμα InvestEU ***I
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2021 σχετικά
με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU (COM(2020)0403 — C9-0158/2020 —
2020/0108(COD))
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P9_TC1-COD(2020)0108
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 9
Μαρτίου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2021/… του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU και την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017
•

2021/C 474/27 P9_TA(2021)0069
Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο
2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] ***I
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2021 σχετικά
με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για
την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014
[πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] (COM(2020)0405 — C9-0152/2020
— 2020/0102(COD))
P9_TC1-COD(2020)0102
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 9
Μαρτίου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2021/… του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος σχετικά με τη δράση
της Ένωσης στον τομέα της υγείας [Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]
για την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
282/2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:914]
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1900 της Επιτροπής, L387 της 27ης Οκτωβρίου 2021, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 της Επιτροπής για την προσωρινή αύξηση
των επίσημων ελέγχων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την είσοδο στην Ένωση
ορισμένων αγαθών από ορισμένες τρίτες χώρες και για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) 2017/625
και (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1901 της Επιτροπής, L387 της 29ης Οκτωβρίου 2021, για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
στατιστικές για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1902 της Επιτροπής, L387 της 29ης Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση
των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση, σε καλλυντικά προϊόντα, ορισμένων ουσιών
ταξινομημένων ως καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την αναπαραγωγή ( 1 )
•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1916 της Επιτροπής, L389 της 3ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη της ουσίας 4-αμινο-5-[3-(ισοπροπυλαμινο)-2,2-διμεθυλ-3οξοπροποξυ]-2-μεθυλοκινολινο-3-καρβοξυλικό οξύ στον ενωσιακό κατάλογο αρωματικών υλών ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1917 της Επιτροπής, L389 της 3ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη της ουσίας 2-4-(μεθυλοφαινοξυ)-N-(1H-πυραζολ-3-υλο-)-Nθειοφαιν-2-υλομεθυλ)ακεταμίδιο στον ενωσιακό κατάλογο αρωματικών υλών ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1921 της Επιτροπής, L391 της 4ης Νοεμβρίου 2021, για τη
διόρθωση της κροατικής γλωσσικής έκδοσης του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/464 για τη
θέσπιση ορισμένων κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται για την αναδρομική
αναγνώριση περιόδων για σκοπούς μετατροπής, την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και τις
πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1929 της Επιτροπής, L394 της 8ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τους όρους εξαγωγής ορισμένων οργανικών λιπασμάτων
και βελτιωτικών εδάφους που περιέχουν υλικά της κατηγορίας 2 ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1934 της Επιτροπής, L396 της 30ής Ιουλίου 2021, για την
τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 όσον αφορά ορισμένες διατάξεις
σχετικά με την καταγωγή των εμπορευμάτων

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1935 της Επιτροπής, L396 της 8ης Νοεμβρίου 2021, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/723 όσον αφορά τις πληροφορίες και τα
δεδομένα για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων που πρέπει να
υποβάλλονται μέσω του τυποποιημένου υποδείγματος ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1936 της Επιτροπής, L396 της 9ης Νοεμβρίου 2021, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 όσον αφορά ορισμένα φυτά προς φύτευση
των ειδών Ficus carica L. και Persea americana Mill. καταγωγής Ισραήλ, για την τροποποίηση του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213 όσον αφορά τα φυτοϋγειονομικά μέτρα για την είσοδο των
εν λόγω φυτών προς φύτευση στο έδαφος της Ένωσης και για τη διόρθωση του δεύτερου εν λόγω
εκτελεστικού κανονισμού
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•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1950 της Επιτροπής, L398 της 10ης Νοεμβρίου 2021, για
την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα κατώτατα όρια για τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1951 της Επιτροπής, L398 της 10ης Νοεμβρίου 2021, για
την τροποποίηση της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα κατώτατα όρια για τις παραχωρήσεις ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1952 της Επιτροπής, L398 της 10ης Νοεμβρίου 2021, για
την τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα κατώτατα όρια για τις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, και τους διαγωνισμούς
μελετών ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1953 της Επιτροπής, L398 της 10ης Νοεμβρίου 2021, για
την τροποποίηση της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα κατώτατα όρια για τις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, και τους διαγωνισμούς
μελετών ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1962 της Επιτροπής, L400 της 12ης Αυγούστου 2021,
σχετικά με τη διόρθωση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των
ουσιών και των μειγμάτων ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1973 της Επιτροπής, L402 της 12ης Νοεμβρίου 2021, για τη διόρθωση της
γερμανικής γλωσσικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι
οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1974 της Επιτροπής, L402 της 12ης Νοεμβρίου 2021, για την
έγκριση της διάθεσης στην αγορά αποξηραμένων καρπών του φυτού Synsepalum dulcificum ως νέου
τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1
)
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1975 της Επιτροπής, L402 της 12ης Νοεμβρίου 2021, για την
έγκριση της διάθεσης στην αγορά κατεψυγμένης, αποξηραμένης ή σε μορφή σκόνης Locusta
migratoria ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2017/2470 της Επιτροπής ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2003 της Επιτροπής, L407 της 6ης Αυγούστου 2021, για
τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με
τη δημιουργία της πλατφόρμας της Ένωσης για την ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2007 της Επιτροπής, L407 της 16ης Νοεμβρίου 2021, για τον
καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου
όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2010 της Επιτροπής, L410 της 17ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τον κατάλογο των δραστικών ουσιών ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2030 της Επιτροπής, L415 της 19ης Νοεμβρίου 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 το N,N-διμεθυλοφορμαμίδιο ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2031 της Επιτροπής, L415 της 19ης Νοεμβρίου 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 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2037 της Επιτροπής, L416 της 22ας Νοεμβρίου 2021, για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων για
καταχώριση των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και τήρηση αρχείων ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2045 της Επιτροπής, L418 της 23ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του
παραρτήματος XIV 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) ( 1 )
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2047 της Επιτροπής, L418 της 23ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με
τη χορήγηση άδειας για το υδροχλωρικό αμπρόλιο (COXAM) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για
κοτόπουλα προς πάχυνση και κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή (κάτοχος της άδειας:
Huvepharma NV) ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2048 του Συμβουλίου, L420 της 23ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με την
προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων
βιομηχανικών προϊόντων στις Καναρίους Νήσους

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2049 της Επιτροπής, L420 της 24ης Νοεμβρίου 2021, για την
ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας κυπερμεθρίνη ως υποψήφιας για υποκατάσταση ουσίας,
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του
παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2050 της Επιτροπής, L420 της 24ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με
τη χορήγηση άδειας για το παρασκεύασμα Bacillus velezensis CECT 5940 ως πρόσθετης ύλης
ζωοτροφών για γαλοπούλες προς πάχυνση, γαλοπούλες που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, μικρά είδη
πουλερικών προς πάχυνση και για αναπαραγωγή και διακοσμητικά πτηνά (εκτός των πτηνών
αναπαραγωγής) (κάτοχος της άδειας: Evonik Operations GmbH) ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2051 της Επιτροπής, L420 της 24ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με
τη χορήγηση άδειας για παρασκεύασμα Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B50013 και Bacillus velezensis NRRL B-50104 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για γαλοπούλες προς
πάχυνση (κάτοχος της άδειας: Danisco Animal Nutrition εκπροσωπούμενη από τη Genencor
International BV) ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2068 της Επιτροπής, L428 της 25ης Νοεμβρίου 2021, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των
περιόδων

έγκρισης

των

δραστικών

ουσιών

benfluralin

(βενφλουραλίνη),

dimoxystrobin

(διμοξυστροβίνη), fluazinam (φλουαζινάμη), flutolanil (φλουτολανίλη), mecoprop-P (μεκοπρόπιο-P),
mepiquat (μεπικουάτ), metiram (μετιράμη), oxamyl (οξαμύλη) και pyraclostrobin (πυρακλοστροβίνη) (
1)
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2069 της Επιτροπής, L428 της 25ης Νοεμβρίου 2021, για την
τροποποίηση του παραρτήματος VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 όσον αφορά την
εισαγωγή στην Ένωση βρώσιμων πατατών από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία
και την κατάργηση των εκτελεστικών αποφάσεων 2012/219/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/1199
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2070 της Επιτροπής, L428 της 25ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 474/2006 όσον αφορά τον κατάλογο αερομεταφορέων οι
οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας ή σε περιορισμούς λειτουργίας εντός της Ένωσης ( 1 )

•

Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 154 — L423 Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση ελαφρών
επαγγελματικών οχημάτων και επιβατικών οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές βάσει κριτηρίων, τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμου και/ή τη μέτρηση της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας και της ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP) [2021/2039]

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2076 της Επιτροπής, L426 της 26ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με
τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της L-τρυπτοφάνης που παράγεται από Escherichia coli KCCM
80210 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2077 της Επιτροπής, L426 της 26ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με
τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της L-βαλίνης που παράγεται από Corynebacterium glutamicum
CGMCC 7.366 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2078 της Επιτροπής, L426 της 26ης Νοεμβρίου 2021, για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
(Eudamed)

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2079 της Επιτροπής, L426 της 26ης Νοεμβρίου 2021, για την
έγκριση της διάθεσης στην αγορά σκόνης μανιταριών με βιταμίνη D2 ως νέου συστατικού τροφίμων
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2080 της Επιτροπής, L426 της 26ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με
τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της μονοϋδροχλωρικής μονοϋδρικής L-ιστιδίνης που παράγεται με
ζύμωση από Escherichia coli NITE SD 00268 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη
εκτός των ιχθύων ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2081 της Επιτροπής, L426 της 26ης Νοεμβρίου 2021, για τη μη
ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας indoxacarb (ινδοξακάρβη), σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 )
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2082 της Επιτροπής, L426 της 26ης Νοεμβρίου 2021, για τη
θέσπιση των ρυθμίσεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης κινδύνων
(1)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:915]
•

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1919 του Συμβουλίου, L389 της 29ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τη θέση που
πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έκδοση απόφασης, μέσω γραπτής
διαδικασίας, από τους συμμετέχοντες στον Διακανονισμό για τις εξαγωγικές πιστώσεις οι οποίες
τυγχάνουν δημόσιας στήριξης για την επανεξέταση της τομεακής συμφωνίας σχετικά με τις
εξαγωγικές πιστώσεις για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα, η οποία
περιλαμβάνεται στο παράρτημα VI του εν λόγω Διακανονισμού

•

Απόφαση αριθ. 1/2021 της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Νορβηγίας, L395 της 1ης Ιουνίου 2021, για την
τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της
Νορβηγίας με την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας
«καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας
[2021/1905]

•

Εκτελεστική απόφαση (EE) 2021/1982 της Επιτροπής, L403 της 12ης Νοεμβρίου 2021, για την
τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα
σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη
μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 8226] ( 1 )

•

Απόφαση αριθ. 2/2021 της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Ελβετίας, L404 της 12ης Αυγούστου 2021, για την
τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής
Συνομοσπονδίας με την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας
«καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας
[2021/1859]

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1992 της Επιτροπής, L405 της 15ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με τα
εναρμονισμένα πρότυπα για τα παιχνίδια τα οποία εκπονήθηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας
2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

•

Απόφαση αριθ. 1/2021 του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας, L406 της 9ης Σεπτεμβρίου 2021, για την τροποποίηση της «συμφωνίας σταθεροποίησης
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και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου», με την αντικατάσταση του
πρωτοκόλλου 4 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα
καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας [2021/1931]
•

Εκτελεστική απόφαση (EE) 2021/1999 της Επιτροπής, L408 της 15ης Νοεμβρίου 2021, για την
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/1215 όσον αφορά τον κάτοχο έγκρισης και τον
αντιπρόσωπό του στην Ένωση για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς FG72 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό
C(2021) 8000] ( 1 )

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2014 της Επιτροπής, L410 της 17ης Νοεμβρίου 2021, για την
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/1073 σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών
προδιαγραφών και κανόνων για την εφαρμογή του πλαισίου εμπιστοσύνης για το Ψηφιακό
Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:916]
•

Διορθωτικό στη σύσταση (ΕΕ) 2021/1700 της Επιτροπής, L389 της 15ης Σεπτεμβρίου 2021, για τα
εσωτερικά προγράμματα συμμόρφωσης σχετικά με τους ελέγχους έρευνας που αφορούν είδη διπλής
χρήσης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της
διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης ( EE L 338 της 23.9.2021 )

•

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1372 της Επιτροπής, L398 της 17ης Αυγούστου 2021, για την
τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την απαγόρευση χορήγησης πρωτεϊνών ζωικής
προέλευσης ως ζωοτροφών σε εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα, πλην των γουνοφόρων ζώων ( EE L
295 της 18.8.2021 )

•

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L410
της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ( EE L
57 της 18.2.2021 )

•

Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/771 της Επιτροπής, L410 της 21ης
Ιανουαρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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και του Συμβουλίου με τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων για τους ελέγχους των
αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και
για τους επίσημους ελέγχους των ομάδων επιχειρήσεων ( EE L 165 της 11.5.2021 )
•

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
L428 της 24ης Ιουνίου 2021, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (EKT+) και
καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 ( EE L 231 της 30.6.2021 )

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:917]
•

Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2021/1927 της Επιτροπής, L393 της 5ης Νοεμβρίου 2021, για την
τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις
απαιτήσεις για σπόρους προς σπορά υβριδίων σίτου που παράγονται με κυτταροπλασματική
αρρενοστειρότητα ( 1 )

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:918]

•

COM/2021/714 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρώτη ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση

•

COM/2021/716 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2021/821 για τη θέσπιση ενωσιακού
συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της
μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης

•

COM/2021/707 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το άνοιγμα και τον
τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και
βιομηχανικά προϊόντα

•

COM/2021/708 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Τα απόβλητά μας, ευθύνη μας: Μεταφορές αποβλήτων σε μια
καθαρή και πιο κυκλική οικονομία

•

COM/2021/689 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

een.ec.europa.eu

36

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση του εφοδιασμού
τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας σε περιόδους κρίσεων
•

COM/2021/685 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ COSME Πρόγραμμα 2014-2020 για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις
ΜΜΕ Έκθεση παρακολούθησης 2018

•

COM/2021/684 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ COSME Πρόγραμμα 2014-2020 για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις
ΜΜΕ Έκθεση παρακολούθησης 2017

•

COM/2021/682 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ COSME Πρόγραμμα 2014-2020 για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις
ΜΜΕ _x0009_Έκθεση παρακολούθησης COSME 2016

•

COM/2021/676 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα, τις δημοσιονομικές εγγυήσεις, τη χρηματοδοτική
συνδρομή και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις Κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2020

•

COM/2021/680 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εφαρμογή του τρίτου Προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας
το 2019

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:919]

Λεπτομέρειες

1

594241-2021

Κύπρος-Λευκωσία: Αγροχημικά
προϊόντα
Είδος αγοραστή: Υπουργείο και
κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή
αρχή
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
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Ημερομηνία
δημοσίευσης

22/11/2021

Προθεσμία
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2

608068-2021

3

599742-2021

Ελλάδα-Λαιμός: Φωτοβολταϊκά
στοιχεία
Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και
τοπικές αρχές
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Κορυδαλλός: Κοινό αλεύρι
αρτοποιίας
Είδος αγοραστή: Υπουργείο και
κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή
αρχή
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες

GR

29/11/2021

07/01/2022

GR

24/11/2021

05/01/2022

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

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:920]
1.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRDE20211029001) – Γερμανική εταιρεία ζαχαροπλαστικής, που προσφέρει προϊόντα
σε μια πολλά υποσχόμενη αγορά, αναζητά προμηθευτές πρώτης ύλης, ώστε να συνάψει μαζί τους
συμφωνία προμηθευτή.

2.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (BRES20211020001) – Ισπανο-Αγγλος
αντιπρόσωπος προσφέρει τις εμπορικές του υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε εταιρείες στον τομέα της
κατασκευής μηχανημάτων και των τομέων μηχανολογίας, που ενδιαφέρονται να πουλήσουν τα
προϊόντα τους στην ισπανική αγορά και να αναπτύξουν περαιτέρω δεσμούς. Ο αντιπρόσωπος αναζητά
συνεργασία βάσει συμφωνίας εμπορικής αντιπροσωπείας..

3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (BRRO20211022002) – Ρουμανική εταιρεία ειδικεύεται στον σχεδιασμό
ιστοσελίδων, κυρίως στη δημιουργία ιστοσελίδων παρουσίασης, σελίδων προορισμού, προσωπικών
ιστολογίων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η ρουμανική εταιρεία πληροφορικής θέλει να συνάψει
συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης με ξένους συνεργάτες πληροφορικής που μπορούν να συμμετέχουν
σε καθημερινά έργα που εστιάζουν σε εφαρμοσμένη πληροφορική, διακομιστές, δίκτυα υπολογιστών
και λογισμικό διαχείρισης ή τιμολόγησης.
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4.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (BRDE20211029002) – Γερμανικό οικογενειακό ζαχαροπλαστείο
αναζητά παρόχους καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων παραγωγής και ελέγχου, ώστε να συνάψει
μαζί τους συμφωνία προμηθευτή.

5.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (BRRO20210927001) – Ρουμανική εταιρεία ψηφιακού μάρκετινγκ
από την Τρανσυλβανία που ιδρύθηκε το 2014, ειδικεύεται στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, την
υποστήριξη πωλήσεων, τα υλικά επωνυμίας και τις δημόσιες σχέσεις. Η εταιρεία αναζητά
Ευρωπαίους, ή μη Ευρωπαίους συνεργάτες σε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται για υπηρεσίες
μάρκετινγκ, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης.

6.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (BRRU20211111003) – Ρωσική εταιρεία η οποία είναι ο μεγαλύτερος
διανομέας ιατρικών συσκευών και ιατρικού εξοπλισμού, ετοιμάζει δικό της εργοστάσιο παραγωγής
και αναζητά κατασκευαστές ιατρικών πρώτων υλών. Η εταιρεία ενδιαφέρεται για την προμήθεια
ιατρικών συνδετήρων βάσει συμφωνίας προμηθευτή.

7.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPT20210922001) –Πορτογαλική εταιρεία από το νησί της Μαδέρα, ειδικευμένη στην
παραγωγή παραδοσιακών τοπικών κέικ, μπισκότων και καραμελών, όπως κέικ μελιού (μέλι από
ζαχαροκάλαμο), μπισκότα μελιού και καραμέλας, αναζητά παραγωγούς και προμηθευτές συστατικών
και συγκεκριμένα προμηθευτές αλεσμένων μπαχαρικών (μοσχοκάρυδο, γαρύφαλλο, γλυκάνισο και
κανέλα), ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες υπηρεσιών διανομής.

8.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ (BRDE20211018001) – Εμπορική εταιρεία της
Βόρειας Γερμανίας θέλει να συνάψει συμφωνία προμηθευτή με νέους συνεργάτες από την Ευρώπη και
τις γειτονικές χώρες. Η εταιρεία αναζητά οικιακές συσκευές και ηλεκτρονικά καταναλωτικά
αγαθά, τα οποία μπορεί να προμηθεύσει στους πελάτες τους. Η εταιρεία προμηθεύει τις μεγάλες
επιχειρήσεις του ευρωπαϊκού λιανικού εμπορίου με ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά.

9.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (BRRO20211102001) – Ρουμανική εταιρεία
ειδικεύεται στην παρασκευή χειροποίητων καλλυντικών για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Το
χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει κρέμες, ενυδατικά προϊόντα, ορούς, αιθέρια
έλαια κ.λπ. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας παρασκευάζονται σε δοχεία από γυαλί, αλουμίνιο και
χαρτόνι για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εξασφάλιση υψηλής
αντοχής του προϊόντος. Η εταιρεία αναζητά προμηθευτές δοχείων από γυαλί και αλουμίνιο, ώστε να
συνάψει μαζί τους βάσει συμφωνίες προμήθειας.

10. Ενδιαφέρον για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων
Η σερβική εταιρεία Aman, η μεγαλύτερη εγχώρια αλυσίδα λιανικής στη Σερβία με περισσότερα από
280 σούπερ μάρκετ λιανικής αυτή τη στιγμή και 3500 υπαλλήλους, πάνω από 30 σούπερ μάρκετ και
20 υπεραγορές σε όλη τη χώρα, ενδιαφέρεται να επεκτείνει την γκάμα των προϊόντων της.
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Για το λόγο αυτό αναζητά ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να εξάγουν στη Σερβία.
Η εταιρεία εισάγει διάφορα είδη προϊόντων από όλο τον κόσμο, από τρόφιμα μέχρι ρούχα και
προϊόντα για το σπίτι και το νοικοκυριό.
Η εταιρεία Aman έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 270 εκατ. €
Ενδεικτικό βίντεο για την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ: https://we.tl/t-npZadpRzEe
Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων που τους ενδιαφέρουν είναι: αλμυρά και γλυκά είδη, κονσέρβες,
χυμοί, μαρμελάδες, noodles, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας κ.ά.
Χώρα: ΣΕΡΒΙΑ
Εταιρεία: AMAN doo
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Aleksandra Vuković, Category manager
Δ/νση: Vinogradska 52a , 1000 Beograd
Τηλ.: +381 62 88 70 630
Email: aleksandra.vukovic@aman.co.rs
Website: www.aman.co.rs
Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/7996

11. Αναζήτηση Ελλήνων εξαγωγέων κουρτινών
Ο εισαγωγέας από το ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ενδιαφέρεται για συνεργασία με Έλληνες εξαγωγείς
κουρτινών.
Χώρα: ΡΩΣΙΑ
Εταιρεία: HOME COMFORT
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Aleksandra Vuković, Category manager
Δ/νση: 129, KichikXalqayuli street, Uzbekistan, Tashkent / 100200
Τηλ.: +998981158030
Email: zebiuz@mail.ru
Website: homecomfort.uz
Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/7995

een.ec.europa.eu

40

12. Ζήτηση καλλυντικών
Εμιρατινή εταιρεία Bassam International ενδιαφέρεται για θρεπτική κρέμα προσώπου που περιέχει
βιολογικό ελαιόλαδο αλόης και έλαιο φύτρου σιταριού χωρίς οινόπνευμα.
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Εταιρεία: Bassam International
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Christine Marie Baylon
Δ/νση: Fairmont Hotel, Office 603, Sheikh Zayed Road, DUBAI
Τηλ.: +971 4 3291844
Email: office@bassaminternational.com
Website: www.bassamtrading.com
Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/7993
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