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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:82]  

 

 

 

• 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  

• Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ 

• Νέα μετάθεση ημερομηνιών απαγόρευσης εισαγωγών και υποχρέωσης προσκόμισης υγειονομικών 

πιστοποιητικών για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων ζωικής προέλευσης 

• Κατάλογος Διεθνών Εμπορικών Εκθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου 2022 

                   

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%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%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/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72801
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ΑΛΒΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:83]  

• Ενημερωτικό Δελτίο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021) 

 

 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:84]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2021  

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:85]  

• Έρευνα αγοράς για τον κλάδο του ελαιολάδου στην Αυστραλία 

                                    1. Παρουσίαση Κλάδου/Προϊόντος 

                                    2. Προσφορά 

                                    3. Ζήτηση 

                                    4. Εξωτερικό Εμπόριο 

                                    5. Ανταγωνισμός   

                                    6. Θεσμικό Πλαίσιο 

                                    7. Συμπεράσματα 

 

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:86]  

• Δελτίο Οικονομικών & Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Δεκέμβριος 2021 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:87]  

• Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Γαλλίας κατά το Α΄ εννεάμηνο 2021. Αύξηση ελληνικών 

εξαγωγών κατά 16,49% προς την Γαλλία 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:88]  

• Έγκριση Προϋπολογισμού Dubai, 2022-2024 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:89]  

• Δημοσίευση πληροφοριών CBP για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων (TRQ) χάλυβα και 

αλουμινίου προέλευσης ΕΕ, από 1.1.2022 

• Προεδρικές Διακηρύξεις για τις δασμολογικές ποσοστώσεις χάλυβα-αλουμινίου (TRQ δασμών Section 

232) από 1.1.2022 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/EnimerotikoDeltio-NovemberDecember2021%20al.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20(%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%2012)%20ar.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/OEY%20Sydney_MARKET%20RESEARCH_olive%20oil%20in%20AUS%20au.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%20%20%CE%94%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202021%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%B1%CE%84%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%202021-pdf%202%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%B1%CE%84%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%202021-pdf%202%20fr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%82%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%20Dubai,%202022-2024%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20CBP%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20(TRQ)%20%CF%87%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%95,%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20112022%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20CBP%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20(TRQ)%20%CF%87%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%95,%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20112022%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%87%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85%20(TRQ%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20Section%20232)%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20112022%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%87%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85%20(TRQ%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20Section%20232)%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20112022%20us.pdf
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ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:90]  

• Βιομηχανία μόδας στην Ισπανία: Η ισπανική κλωστοϋφαντουργία σημειώνει πτώση για δεύτερη 

συνεχόμενη χρονιά 

 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:91]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2022 

- Μείωση δασμολογικών επιβαρύνσεων για τις εισαγωγές γαλακτοκομικών/τυροκομικών 

προϊόντων στο Ισραήλ 

- Ι/Υπουργός Ενέργειας ανακοινώνει πάγωμα περαιτέρω ερευνών για κοιτάσματα φ.α και έμφαση 

σε ΑΠΕ 

- Δημιουργία Ινστιτούτου Παραγωγής και Αποθήκευσης Υδρογόνου 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:92]  

• Η Αγορά Γιαουρτιού της Ιταλίας 

• Οδηγός Επιχειρείν στην Ιταλία 2021 

                                    1. Γενικά Στοιχεία 

                                    2. Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

                                    3. Φορολογία – Δασμολόγηση 

                                    4. Επενδυτικό Περιβάλλον 

                                    5. Κλάδοι Ειδικότερου Ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:93]  

• Η καναδική αγορά βέγκαν προϊόντων 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Δεκέμβριος 2021 

 

ΚΙΝΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:94]  

• Έρευνα για τον Τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην Κίνα 2021 

• Νέα διαδικασία εισαγωγής αγροτο-διατροφικών προϊόντων στην Κίνα: Νέες απαντήσεις της Γενικής 

Διοίκησης Τελωνείων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε ερωτήματα της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πεκίνο 

• Κυριότερες καταναλωτικές τάσεις στην κινεζική αγορά τροφίμων & ποτών, το 2022 

1. Φυτικά προϊόντα. 

2. Παιδικά σνακ 

3. Υγιεινά σνακ 

4. Τυρί 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%A4%CE%A1%CE%95%CE%A7%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%AB%CE%A6%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%201112022%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%A4%CE%A1%CE%95%CE%A7%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%AB%CE%A6%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%201112022%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%99%CE%A3%CE%A1%CE%91%CE%97%CE%9B%20%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202022%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%A4%CE%99%202021%20FINAL%20it.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91_2021%20vf%20it.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/CANADA%20-%20Vegan%20market%202%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter%20December%202021%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Analysis%20on%20Policies%20and%20Standards%20on%20the%20Development%20of%20AI%20in%20China%20cn.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/78636
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/78782
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5. Γάλα για περιορισμένο αγοραστικό κοινό. 

6. «Αεριούχα+» 

7. Κρασί χαμηλού αλκοολικού βαθμού 

8. Τρόφιμα ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα 

• Ενημερωτικό Δελτίο «Sino-German Agricultural and Food Update» του Σινο-Γερμανικού Αγροτικού 

Κέντρου, Τεύχος Νοεμβρίου 2021-Ιανουαρίου 2022 

1.  Σπόροι για καλλιέργεια: τα «μικροτσίπ» της γεωργίας. 

2.  «Η μάχη χειραφέτησης της κινεζικής βιομηχανίας σπόρων καλλιέργειας» 

3.   Η αγροβιοποικιλότητα ως γενετικός πλούτος. 

4. Εθνικό δίκτυο Βάσεων Γενετικής Βελτίωσης. 

5. Επισιτιστική ασφάλεια και εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα. 

6. Αγροβιοποικιλότητα. 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:95]  

• Ενημερωτικό δελτίο Δεκεμβρίου 2021 

         - Σημαντική αύξηση ελληνικών εξαγωγών την περίοδο Ιανουαρίου –Σεπτεμβρίου 2021 

         - Νέο ρεκόρ τιμής φυσικού αερίου τον Δεκέμβριο λόγω ψύχους 

         - Πορεία μετ’ εμποδίων προς την πυρηνική ενέργεια για τον νέο Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής 

• Σχέδια οικονομικής πολιτικής της νέας ολλανδικής Κυβέρνησης 

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:96]  

• Ενημερωτικό δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, Νοέμβριος 2021 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:97]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Δεκέμβριος 2021 

• Μέτρα Αντιμετώπισης Πληθωρισμού 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:98]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Δεκέμβριος 2021 

 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:99]  

• Μηνιαία Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων, Δεκέμβριος 2021 

• Δυνατότητα Πιστοποίησης HALAL στην Ελλάδα 

• Διεθνείς Εκθέσεις Σαουδικής Αραβίας 2022 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/78783
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/78783
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newletter%20December%202021%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%202%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78502
https://agora.mfa.gr/infofiles/monthly%20bulletin%20-%20December%20pl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/78629
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_December_2021%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78553
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78555
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78390
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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.:100] 

 

1. Δίκαιη φορολογία: η Επιτροπή προτείνει να τεθεί τέλος στην κατάχρηση εικονικών οντοτήτων για 

φορολογικούς σκοπούς εντός της ΕΕ 

 

2. Η Επιτροπή προτείνει την επόμενη γενιά ιδίων πόρων της ΕΕ 

 

3. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων «Fit for Future» υλοποιεί τους στόχους του 2021 και ανανεώνει τις 

φιλοδοξίες της για την απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ 

 

4. Eurostat: Η Επιτροπή εγκρίνει τροποποιήσεις των στατιστικών ενέργειας για να στηρίξει την 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

 

5. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Νέοι κανόνες για τη βελτίωση των κλινικών δοκιμών στην ΕΕ 

 

6. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει επισήμως τις νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια 

 

7. Η ΕΕ επενδύει πάνω από 1 δις. ευρώ σε ενεργειακές υποδομές για τη στήριξη της Πράσινης 

Συμφωνίας 

 

8. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ισχυρότερος ρόλος για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 

 

9. Δήλωση των Επιτρόπων κκ. Κυριακίδου και Ρεντέρς σχετικά με τη συμφωνία του Συμβουλίου για την 

ενίσχυση του συντονισμού των ασφαλών ταξιδιών στην ΕΕ 

 

10. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού έσπασε κάθε ρεκόρ το 2021 με 78.000 εκδηλώσεις 

 

11. Η ΕE ξεκινά διαβουλεύσεις σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό και την ψηφιοποίηση του 

οικοσυστήματος της κινητικότητας, των μεταφορών και της αυτοκινητοβιομηχανίας 

 

12. «Καλλιέργησε τις ιδΕΕς σου: EUandU» Το ετήσιο συνέδριο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Ελλάδα για τους νέους με θέμα την απασχόληση, την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα φέτος στοχεύει στον αγροτικό τομέα 

 

mailto:sbtse@otenet.gr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_7027
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_7027
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_7025
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-omada-empeirognomonon-fit-future-ylopoiei-toys-stohoys-toy-2021-kai-ananeonei-tis-filodoxies-tis-2022-01-28_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-omada-empeirognomonon-fit-future-ylopoiei-toys-stohoys-toy-2021-kai-ananeonei-tis-filodoxies-tis-2022-01-28_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eurostat-i-epitropi-egkrinei-tropopoiiseis-ton-statistikon-energeias-gia-na-stirixei-tin-eyropaiki-2022-01-28_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eurostat-i-epitropi-egkrinei-tropopoiiseis-ton-statistikon-energeias-gia-na-stirixei-tin-eyropaiki-2022-01-28_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiki-enosi-ygeias-neoi-kanones-gia-ti-beltiosi-ton-klinikon-dokimon-stin-ee-2022-01-28_el
https://sbtse.gr/2022/01/31/%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%b3%ce%ba%cf%81%ce%af-12/
https://sbtse.gr/2022/01/31/%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%b3%ce%ba%cf%81%ce%af-12/
https://sbtse.gr/2022/01/31/%ce%b7-%ce%b5%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-1-%ce%b4%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81/
https://sbtse.gr/2022/01/31/%ce%b7-%ce%b5%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-1-%ce%b4%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiki-enosi-ygeias-ishyroteros-rolos-gia-ton-eyropaiko-organismo-farmakon-2022-01-25_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/dilosi-ton-epitropon-kk-kyriakidoy-kai-renters-shetika-me-ti-symfonia-toy-symboylioy-gia-tin-2022-01-25_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/dilosi-ton-epitropon-kk-kyriakidoy-kai-renters-shetika-me-ti-symfonia-toy-symboylioy-gia-tin-2022-01-25_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-eyropaiki-ebdomada-programmatismoy-espase-kathe-rekor-2021-me-78000-ekdiloseis-2022-01-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-xekina-diaboyleyseis-shetika-me-ton-oikologiko-prosanatolismo-kai-tin-psifiopoiisi-toy-2022-01-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-xekina-diaboyleyseis-shetika-me-ton-oikologiko-prosanatolismo-kai-tin-psifiopoiisi-toy-2022-01-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kalliergise-tis-idees-soy-euandu-2022-01-24_el
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13. Iσχυρή ανάκαμψη και δίκαιη μετάβαση για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ μέσω της ενισχυμένης 

συνεργασίας της Επιτροπής με την Επιτροπή των Περιφερειών 

 

14. Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με την προσαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον 

ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή 

 

15. Η ΕΕ θέτει υπό αμφισβήτηση στον ΠΟΕ τους ρωσικούς περιορισμούς στις εξαγωγές ξυλείας 

 

16. Διανοητική ιδιοκτησία: Ξεκινά μια νέα εποχή με την προσωρινή εφαρμογή του ενιαίου διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας 

 

17. Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού REACH για τα χημικά 

προϊόντα 

 

18. Προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές αξιολογήσεις: το 55 % των ιστοτόπων που 

εξετάστηκαν παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ 

 

19. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή δημοσιεύει την τελική έκθεση της τομεακής έρευνας για το 

καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων 

 

20. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Χορηγούνται σχεδόν 385,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 

σε 19 κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας 

λόγω του κορονοϊού 

 

21. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα βιολογικής 

προέλευσης, τα βιοαποικοδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά 

 

22. Σύμπραξη ΕΕ και Breakthrough Energy Catalyst: Αίτημα υποβολής προτάσεων για πρωτοποριακά 

έργα πράσινης τεχνολογίας 

 

23. Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με προϋπολογισμό 258 εκατ. ευρώ για τη στήριξη υποδομών 

ψηφιακής συνδεσιμότητας 

 

24. Χρηματοδότηση ύψους 47 εκατ. ευρώ για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜΜΕ της 

ΕΕ στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την COVID-19 και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης 

 

25. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 για την 

Ελλάδα 

 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ishyri-anakampsi-kai-dikaii-metabasi-gia-oles-tis-perifereies-tis-ee-meso-tis-enishymenis-2022-01-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ishyri-anakampsi-kai-dikaii-metabasi-gia-oles-tis-perifereies-tis-ee-meso-tis-enishymenis-2022-01-24_el
https://sbtse.gr/2022/01/26/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84/
https://sbtse.gr/2022/01/26/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-thetei-ypo-amfisbitisi-ston-poe-toys-rosikoys-periorismoys-stis-exagoges-xyleias-2022-01-21_el
https://sbtse.gr/2022/01/21/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%b1/
https://sbtse.gr/2022/01/21/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%b1/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-xekinaei-diaboyleysi-shetika-me-tin-anatheorisi-toy-kanonismoy-reach-gia-ta-himika-2022-01-20_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-xekinaei-diaboyleysi-shetika-me-tin-anatheorisi-toy-kanonismoy-reach-gia-ta-himika-2022-01-20_el
https://sbtse.gr/2022/01/21/%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%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%bb/
https://sbtse.gr/2022/01/21/%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%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%bb/
https://sbtse.gr/2022/01/21/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-2/
https://sbtse.gr/2022/01/21/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-2/
https://sbtse.gr/2022/01/21/%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-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%83/
https://sbtse.gr/2022/01/21/%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-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%83/
https://sbtse.gr/2022/01/21/%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-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%83/
https://sbtse.gr/2022/01/19/%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%80-7/
https://sbtse.gr/2022/01/19/%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%80-7/
https://sbtse.gr/2022/01/12/%cf%83%cf%8d%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%be%ce%b7-%ce%b5%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-breakthrough-energy-catalyst-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nees-proskliseis-ypobolis-protaseon-me-proypologismo-258-ekat-eyro-gia-ti-stirixi-ypodomon-psifiakis-2022-01-12_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nees-proskliseis-ypobolis-protaseon-me-proypologismo-258-ekat-eyro-gia-ti-stirixi-ypodomon-psifiakis-2022-01-12_el
https://sbtse.gr/2022/01/11/%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%85%cf%82-47-%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/
https://sbtse.gr/2022/01/11/%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%85%cf%82-47-%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/
https://sbtse.gr/2022/01/11/%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%b3%ce%ba%cf%81%ce%af-11/
https://sbtse.gr/2022/01/11/%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%b3%ce%ba%cf%81%ce%af-11/


 

 een.ec.europa.eu                   8 
 

26. Γεωργία: To εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ συνεχίζει να καταγράφει σημαντική άνοδο 

 

27. Ψηφιακές συμβάσεις: Αρχίζουν να ισχύουν οι κανόνες της ΕΕ για το ψηφιακό περιεχόμενο και την 

πώληση αγαθών 

 

28. NextGenerationEU: Η Επιτροπή λαμβάνει αίτημα της Ελλάδας για την πληρωμή 3,6 δισ. ευρώ στο 

πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

 

29. Η Επιτροπή προτείνει την επόμενη γενιά ιδίων πόρων της ΕΕ 

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:101] 

 

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.:102] 

 

 

1. Διαβούλευση με θέμα: «Scenarios for the transition pathway for a resilient, greener and more digital 

construction ecosystem» που αφορά σενάρια για τη μετάβαση σε ένα ανθεκτικό, πιο πράσινο και πιο 

ψηφιακό οικοσύστημα βιομηχανίας. Υποβολή απόψεων έως 28 Φεβρουαρίου 2022. 

 

2. Διαβούλευση με θέμα: «Επισήμανση των τροφίμων – αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με τις 

πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές». Υποβολή απόψεων έως 7 Μαρτίου 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 

https://sbtse.gr/2022/01/05/%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-to-%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/psifiakes-symbaseis-arhizoyn-na-ishyoyn-oi-kanones-tis-ee-gia-psifiako-periehomeno-kai-tin-polisi-2022-01-03_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/psifiakes-symbaseis-arhizoyn-na-ishyoyn-oi-kanones-tis-ee-gia-psifiako-periehomeno-kai-tin-polisi-2022-01-03_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nextgenerationeu-i-epitropi-lambanei-aitima-tis-elladas-gia-tin-pliromi-36-dis-eyro-sto-plaisio-toy-2022-01-03_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nextgenerationeu-i-epitropi-lambanei-aitima-tis-elladas-gia-tin-pliromi-36-dis-eyro-sto-plaisio-toy-2022-01-03_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-proteinei-tin-epomeni-genia-idion-poron-tis-ee-2021-12-22_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/growth/consultations/scenarios-transition-pathway-resilient-greener-and-more-digital-construction-ecosystem_en
https://ec.europa.eu/growth/consultations/scenarios-transition-pathway-resilient-greener-and-more-digital-construction-ecosystem_en
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
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:103] 

 

 

 

1. «Thriving Global Silicon Valley Program: Νέο Πρόγραμμα της Enterprise Greece για την ενίσχυσης 

της Εξωστρέφειας και Επιτάχυνσης των καινοτόμων Τεχνολογικών Επιχειρήσεων της χώρας» 

 

Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο των δράσεων της που στοχεύουν στην προώθηση εξαγωγών και στην 

ενίσχυση και προβολή του κλάδου καινοτομίας – τεχνολογίας, και σε συνέχεια του επιτυχημένου πιλοτικού 

προγράμματος «Thriving in the Storm», διοργανώνει ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ενίσχυσης 

της εξωστρέφειας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης των καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων. 

Το φετινό Πρόγραμμα με τίτλο «Thriving Global Silicon Valley Program», θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με 

τον Οργανισμό USMAC (US Market Access Centre) και με υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες από τη 

Silicon Valley. Το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, συνδυάζει την ένταση του πρώτου προγράμματος Thriving 

in The Storm και δύναται να οδηγήσει και σε μία επιπλέον φάση επιτάχυνσης που δίνει στις ελληνικές ΜμΕ 

άμεση επαφή με υποψήφιους πελάτες, στρατηγικούς εταίρους και επενδυτές από τη Silicon Valley και το 

τεχνολογικό οικοσύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. 

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα: Δευτέρα, 7 

Φεβρουαρίου 2022 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

2. «Greece - Business Innovation- 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων» 

 

Η 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων θα διαθέσει περίπου 8.000.000 ευρώ σε έργα στους τομείς της 

Πράσινης Βιομηχανικής Καινοτομίας, της Γαλάζιας Ανάπτυξης και των ΤΠΕ. 

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση για τη μερική χρηματοδότηση ενός 

έργου για περισσότερη καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες. Το έργο θα μπορούσε να 

συνίσταται, είτε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών/διαδικασιών/λύσεων που είναι καινοτόμες σε διεθνές 

επίπεδο, είτε στην εφαρμογή υφιστάμενων τεχνολογιών/λύσεων που είναι νέες για την επιχείρηση. Όλα τα έργα 

θα πρέπει να οδηγούν σε αυξημένη ανταγωνιστικότητα για τον αιτούντα, με τη μορφή αύξησης του κύκλου 

εργασιών και του καθαρού λειτουργικού κέρδους και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

 

Όλα τα έργα που θα εγκριθούν με την 3η Πρόσκληση θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30.04.2024. 

 

Επιπλέον, η Innovation Norway σχεδιάζει να διοργανώσει, στις 10 Μαρτίου 2022, μια εκδήλωση ψηφιακής 

ενημέρωσης και Matchmaking με στόχο τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στην 3η 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Business Innovation Greece». H εκδήλωση 

https://sbtse.gr/2022/01/24/thriving-global-silicon-valley-program-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-enterprise-greece-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5/
https://www.innovasjonnorge.no/greeceinnovation
https://www.innovasjonnorge.no/greeceinnovation
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θα περιλαμβάνει το Πρόγραμμα (επιλογές χρηματοδότησης και τα επιλέξιμα έργα) και τη διαδικασία υποβολής 

αιτήσεων.  Μετά την ενημερωτική συνάντηση, θα ακολουθήσει ένα ψηφιακό matchmaking, όπου οι υποψήφιοι 

υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με σχετικούς εταίρους από τη Νορβηγία, 

την Ισλανδία ή το Λιχτενστάιν και να συζητήσουν μια πιθανή ιδέα έργου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 

ψηφιακά και στα αγγλικά, καθώς θα είναι ανοιχτή και σε φορείς από τις χώρες δωρητές. 

Greece: Webinar on the Open Call on Green Innovation, ICT and Blue Growth and Matchmaking for 

Partnerships (innovasjonnorge.no) 

 

 

 

3. «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. 

 

 

4. «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα 

Γενικών Αρχών Διοίκησης» 

 

Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, σε 4.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού 

τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, 

δεξιότητες σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της 

επαγγελματικής τους ικανότητας, θα ενθαρρύνουν την επαγγελματική τους κινητικότητα και θα συμβάλουν 

στην αναβάθμιση και στη διατήρηση της απασχόλησής τους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.innovasjonnorge.no%2Fen%2Fstart-page%2Feea-norway-grants%2Fevents%2Fgreece%2F&data=04%7C01%7CTheocharis.Adraktas.Rentis%40innovationnorway.no%7C4262d04ecc874ec1093308d9df5b6a6f%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C637786405987698048%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hHl%2FYXnAeZMTy7Hd9hjizmqKdswlQXgRDzetcrAgisc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.innovasjonnorge.no%2Fen%2Fstart-page%2Feea-norway-grants%2Fevents%2Fgreece%2F&data=04%7C01%7CTheocharis.Adraktas.Rentis%40innovationnorway.no%7C4262d04ecc874ec1093308d9df5b6a6f%7Cc39d49f79eed4307b032bb28f3cf9d79%7C1%7C0%7C637786405987698048%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hHl%2FYXnAeZMTy7Hd9hjizmqKdswlQXgRDzetcrAgisc%3D&reserved=0
www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
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Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 22/12/2021 - 25/2/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5489  

 

 

 

 

5. «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  

 

 

 

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  

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5489
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5475
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5424
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5420
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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. «Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ» 

 

Χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση 

(πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή), καθώς και την επιδότηση της πρακτικής άσκησης (πρόγραμμα 

μάθησης σε εργασιακό χώρο), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  27/5/2021 - 30/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5265  

 

 

 

11. «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=5421
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5394
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5265
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5152
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12. «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  

 

 

13. «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2022 — EAC/A09/2021 — Πρόγραμμα Erasmus+» 

 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το 

πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το πρόγραμμα 

Erasmus+ καλύπτει την περίοδο 2021 έως 2027. Οι στόχοι του προγράμματος Erasmus+ ορίζονται στο άρθρο 3 

του κανονισμού. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.524.01.0016.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2021%3A524%3ATO

C  

 

 

14. «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/  

 

15. «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  

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.524.01.0016.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2021%3A524%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.524.01.0016.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2021%3A524%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.524.01.0016.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2021%3A524%3ATOC
https://hdb.gr/nea-ependytika-daneia-tameiou-epicheirimatikotitas-ii/
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
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16. «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  

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:104] 

 

1. Πρόσκληση σε Συνέδριο EUandU, 4 Φεβρουαρίου 2022 

 

 

 

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει το τέταρτο συνέδριο 

EUandU για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση με τίτλο «Καλλιέργησε τις ΙδΕΕς σου- 

Η Καινοτομία στη Γεωργία με Ευρωπαϊκή Στήριξη» και πορσκαλεί τους ενδιαφερόμενους με 

ιδιαίτερη χαρά να εγγραφούν και να συμμετέχουν! 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 στις 10.00 πμ 

με στόχευση και παρουσιάσεις από την περιοχή της Θεσσαλίας. 

Το «EUandU» (www.euandu.eu) είναι ένα συμμετοχικό και διαδραστικό συνέδριο, που εστιάζει 

στην ανάδειξη ευκαιριών επαγγελματικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους από 

18 έως 35 ετών που ζουν στην Ελλάδα. 

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
mailto:svaina@sbtse.gr
http://www.euandu.eu/
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Το φετινό συνέδριο θα επικεντρωθεί στην Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, η οποία αποτελεί μία από τις 

προτεραιότητες της Επιτροπής στα πλαίσια του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη (Next 

Generation EU). 

 

Στόχος του συνεδρίου είναι να ενημερώσει, να υποστηρίξει, να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τους 

νέους της περιοχής-και όχι μόνο, να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, να 

ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και να αναζητήσουν κατάλληλη απασχόληση σε αυτούς τους 

τομείς. 

 

Στα πλαίσια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές και καινοτόμες ιδέες ενώ θα 

υπάρχει πληροφόρηση για παροχή συμβουλών και παρουσίαση ευκαιριών από την σχετική αγορά 

εργασίας. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να έρθουν σε επαφή και να πάρουν πληροφορίες από 

οργανισμούς που παρέχουν πρακτική στήριξη, όπως επιμόρφωση, βοήθεια με σχετικές 

δεξιότητες, οικονομική στήριξη, συμβουλευτική κλπ. Επίσης θα γίνει παρουσίαση κάποιων 

τοπικών προϊόντων ΠΟΠ. 

 

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα οργανωθεί ένα διαδραστικό παιχνίδι με δώρα έκπληξη! 

 

Συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές και αξιωματούχοι από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

καθώς και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

 

Το φετινό συνέδριο εντάσσεται στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, της δημοκρατικής 

άσκησης συμμετοχής πολιτών μέσω διαλόγου που οργανώνεται σε όλη την ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα 

πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση με τον Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής και τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, 

Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Θα συζητηθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τις νέες και 

τους νέους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 

 

Εναρκτήριες ομιλίες από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό και 

τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό. 

 

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητής Ζήσης Μαμούρης θα παρουσιάσει την 

συνεργασία του Πανεπιστημίου με τοπικές αγροτικές μονάδες. 

 

Μπορείτε να δείτε το σχετικό πρόγραμμα και να εγγραφείτε ΕΔΩ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο euandu@sustain-events.gr 

 

 

https://greece.representation.ec.europa.eu/nea-kai-ekdiloseis/ekdiloseis/diadiktyako-synedrio-gia-toys-neoys-me-thema-tin-apasholisi-tin-kainotomia-kai-tin_el
mailto:euandu@sustain-events.gr
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2. Virtual - Qatar Matchmaking & Exhibition 2022, 22 – 24 Φεβρουαρίου 2022 

 

 

 

 

Η Qatar Development Bank & το EEN Qatar διοργανώνουν εικονική εκδήλωση δικτύωσης και 

έκθεσης B2B - 4η Έκδοση του Virtual Qatar Matchmaking & Exhibition 2022. 

 

Οι συνεδρίες B2B έχουν προγραμματιστεί σε διαδικτυακή μορφή από τις 22 Φεβρουαρίου έως τις 24 

Φεβρουαρίου 2022. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο 

https://matchmaking.qdb.qa 

 

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, διανομείς και επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: 

 

• Κατασκευές, Οικοδομικά Υλικά, Χημικά & Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 

• Πλαστικά & Συσκευασίες 

• Χημικά προϊόντα 

• Προϊόντα από χαρτί 

• Καταναλωτικά αγαθά γρήγορης κυκλοφορίας (FMCG) 

• Φαγητό & Ποτό 

• Υπηρεσίες ΤΠΕ & Startups 

• Φαρμακευτική, Υγειονομική & Ιατρικός Εξοπλισμός 

• Γενική Εμπορία διαφόρων προϊόντων. 

 

https://matchmaking.qdb.qa/
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3. Baltic Circular Economy Forum'22 – Matchmaking event, 21-22 Απριλίου 2022 

 

 

 

Πραγματοποιείται στην Αγία Πετρούπολη, Ρωσία από τις 21 έως τις 22 Απριλίου 2022, υβριδικό 

συνέδριο και εκδήλωση matchmaking με επίκεντρο την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις 

πράσινες λύσεις και τις λύσεις καθαρής τεχνολογίας — Baltic Circular Economy Forum'22. 

  

Το Baltic Circular Economy Forum είναι μια υβριδική εκδήλωση που φιλοξενείται από την πόλη της 

Αγίας Πετρούπολης, με αποστολή να διερευνήσει τις τεράστιες κυκλικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η περιοχή, καθώς και τις ευκαιρίες που έχει να προσφέρει η περιοχή.  

  

Η εκδήλωση το 2022 θα επικεντρωθεί στους τέσσερις βασικούς τομείς που δημιουργούν πολλές 

ευκαιρίες για βελτίωση: 

- ECO πάρκα & βιομηχανική συμβίωση 

- φαγητό του μέλλοντος 

- Πράσινη κινητικότητα 

- Έξυπνη διαλογή απορριμμάτων & κυκλικός σχεδιασμός 

 

Μπορείτε να ελέγξετε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το φόρουμ στην ιστοσελίδα 

http://www.bcef.info/ 

 

 

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://www.bcef.info/
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:105] 

 

 

• 2021/C 522Α/01 Διορθωτικό στην ανακοίνωση πρόσληψης PE/269/S — Διευθυντής/Διευθύντρια 

(ομάδα καθηκόντων AD, βαθμός 14) — Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας — Διεύθυνση 

Τεχνολογιών και Πληροφοριών ( ΕΕ C 505 A της 15.12.2021 ) 

 

• 2021/C 523/04 Δικτύωση των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με 

εκείνους της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

 

• 2021/C 524/02 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Εφαρμογή του φαρμακευτικού κεκτημένου της Ένωσης 

σε αγορές που εξαρτώνται παραδοσιακά από την προμήθεια φαρμάκων από μέρη του Ηνωμένου 

Βασιλείου πέραν της Βόρειας Ιρλανδίας ή διαμέσου αυτών 

 

• 2021/C 525/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία και την 

εφαρμογή της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα 

δικαιώματα των καταναλωτών ( 1 ) 

 

• 2021/C 526/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία και την 

εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 

αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά ( 1 ) 

 

• 2021/C 526/02 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία και 

την εφαρμογή του άρθρου 6α της οδηγίας 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των 

προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές ( 1 ) 

 

• 2021/C 528/02 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την 

εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων 

κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

 

• 2022/C 15/04 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2021 σχετικά με την τεχνητή 

νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα (2020/2017(INI)) 

 

• 2022/C 15/05 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2021 σχετικά με μια 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων (2020/2241(INI)) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2021.522.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:522A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.523.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2021:523:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.524.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2021:524:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.525.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:525:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.526.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2021:526:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.526.01.0130.01.ELL&toc=OJ:C:2021:526:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.528.01.0010.01.ELL&toc=OJ:C:2021:528:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.015.01.0028.01.ELL&toc=OJ:C:2022:015:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.015.01.0045.01.ELL&toc=OJ:C:2022:015:TOC
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• 2022/C 15/06 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2021 σχετικά με μια 

ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο (2020/2242(INI)) 

 

• 2022/C 15/11 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με την 

ανατροπή των δημογραφικών εξελίξεων στις περιφέρειες της ΕΕ με τη χρήση μέσων της πολιτικής για 

τη συνοχή (2020/2039(INI)) 

 

• 2022/C 15/12 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με τις 

επιπτώσεις των κανόνων της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των υπηρεσιών: η 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, ως εργαλείο για την αντιστοίχιση των αναγκών 

της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες (2020/2007(INI)) 

 

• 2022/C 25/03 Ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων 

αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές γλυκονικού νατρίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας 

της Κίνας 

 

• 2022/C 29/04 Φαρμακευτικά προϊόντα - Κατάλογος προϊόντων στα οποία χορηγήθηκε άδεια 

κυκλοφορίας από τα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ για το πρώτο εξάμηνο του 2021 

 

• 2022/C 29/05 Επικίνδυνες ουσίες — Κατάλογος των αποφάσεων αδειοδότησης που έλαβαν τα κράτη 

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

πρώτο εξάμηνο του 2021 

 

• 2022/C 29/06 Κατάλογος των Αποφάσεων Αδειοδότησης που έλαβαν τα κράτη ΕΖΕΣ του Εοχ 

σύμφωνα με το άρθρο 64 Παράγραφος 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) κατά το 

Πρώτο Εξάμηνο Του 2021 

 

• 2022/C 31/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών κανόνων 

καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εφαρμογής της 

πανευρωμεσογειακής ζώνης (ΡΕΜ) 

 

• 2022/C 35/01 Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 2022, για την έγκριση, εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τροποποιήσεων του παραρτήματος 14-Β της συμφωνίας οικονομικής 

εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.015.01.0056.01.ELL&toc=OJ:C:2022:015:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.015.01.0125.01.ELL&toc=OJ:C:2022:015:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.015.01.0137.01.ELL&toc=OJ:C:2022:015:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.025.01.0008.01.ELL&toc=OJ:C:2022:025:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.029.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2022:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.029.01.0030.01.ELL&toc=OJ:C:2022:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.029.01.0032.01.ELL&toc=OJ:C:2022:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.031.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.035.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:035:TOC
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

• 2022/C 25Α/01 Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — Προκήρυξη κενής θέσης 

διευθυντή/διευθύντριας «Πυρηνικής Ασφάλειας και Προστασίας» (Βαθμός AD 14) (άρθρο 29 

παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) — COM/2022/10411 

 

• 2022/C 39A/01 Προκήρυξη κενής θέσης για τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή/της 

εκτελεστικής διευθύντριας — Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (Έκτακτος/-η 

υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — COM/2022/20071 

• 2022/C 43A/01 Προκήρυξη κενής θέσης μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και 

διευθυντή/διευθύντριας Σχεδιασμού και Αποφάσεων Εξυγίανσης — COM/2022/20072 

 

• 2022/C 43A/02 Προκήρυξη κενής θέσης προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης — 

COM/2022/20074 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:106] 

  

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2304 της Επιτροπής, L461 της 18ης Οκτωβρίου 2021, για 

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

με κανόνες για την έκδοση συμπληρωματικών πιστοποιητικών που πιστοποιούν ότι τα βιολογικά 

ζωικά προϊόντα παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών για τον σκοπό της εξαγωγής ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2305 της Επιτροπής, L461 της 21ης Οκτωβρίου 2021, για 

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

με κανόνες σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους τα βιολογικά 

προϊόντα και τα προϊόντα υπό μετατροπή απαλλάσσονται από επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς 

σταθμούς ελέγχου και σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων για τα εν λόγω 

προϊόντα, και για την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2019/2123 και (ΕΕ) 

2019/2124 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2306 της Επιτροπής, L461 της 21ης Οκτωβρίου 2021, για 

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

με κανόνες σχετικά με τους επίσημους ελέγχους σε φορτία βιολογικών προϊόντων και προϊόντων υπό 

μετατροπή που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση και σχετικά με το πιστοποιητικό ελέγχου ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.025.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:025A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.039.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:039A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.043.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:043A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.043.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2022:043A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.461.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2021:461:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.461.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:461:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.461.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2021:461:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2307 της Επιτροπής, L461 της 21ης Οκτωβρίου 2021, για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά με τα έγγραφα και τις κοινοποιήσεις που απαιτούνται για τα βιολογικά και 

τα υπό μετατροπή προϊόντα που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2325 της Επιτροπής, L465 της 16ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

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

Συμβουλίου, του καταλόγου τρίτων χωρών και του καταλόγου των αρχών και φορέων ελέγχου που 

έχουν αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 

του Συμβουλίου για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων στην Ένωση 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/7 της Επιτροπής, L2 της 5ης Ιανουαρίου 2022, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235 όσον αφορά τις 

απαιτήσεις υγείας των ζώων για την είσοδο στην Ένωση γαλακτοκομικών προϊόντων που περιέχονται 

σε σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη διατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ( 1 ) 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1 της Επιτροπής, L3 της 20ής Οκτωβρίου 2021, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τον κατάλογο ειδών διπλής χρήσης 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/15 της Επιτροπής, L4 της 6ης Ιανουαρίου 2022, για την τροποποίηση 

της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/1195 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για την 

αποστείρωση προϊόντων για ιατρική χρήση, την ασηπτική επεξεργασία προϊόντων ιατρικής φροντίδας, 

τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, τα σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις 

πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή και τις απαιτήσεις για την καθιέρωση 

μετρολογικής ιχνηλασιμότητας των τιμών που αποδίδονται στα υλικά βαθμονόμησης, στα υλικά 

ελέγχου αληθότητας και στα ανθρώπινα δείγματα 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/34 της Επιτροπής, L8 της 22ας Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων III, VIII, IX και XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405 

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

στην Ένωση ορισμένων άγριων πτερωτών θηραμάτων που προορίζονται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο, φορτίων ορισμένων δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων 

γαστερόποδων, ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, καθώς και βατραχοπόδαρων και σαλιγκαριών, και 

για την κατάργηση της απόφασης 2007/82/ΕΚ ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/35 της Επιτροπής, L8 της 6ης Ιανουαρίου 2022, για την 

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

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

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

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.461.01.0030.01.ELL&toc=OJ:L:2021:461:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.465.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2021:465:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.002.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:002:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.003.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:003:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.004.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2022:004:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.008.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.008.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2022:008:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/36 της Επιτροπής, L8 της 11ης Ιανουαρίου 2022, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235 όσον αφορά τα 

υποδείγματα πιστοποιητικών για την είσοδο, στην Ένωση, φορτίων ορισμένων ζώντων υδρόβιων ζώων 

και προϊόντων ζωικής προέλευσης ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/37 της Επιτροπής, L8 της 12ης Ιανουαρίου 2022, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/403 όσον αφορά τα υποδείγματα 

πιστοποιητικών υγείας των ζώων και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων 

πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και τις μετακινήσεις, μεταξύ κρατών μελών, φορτίων 

ορισμένων ειδών και κατηγοριών πουλερικών, πτηνών σε αιχμαλωσία και ζωικού αναπαραγωγικού 

υλικού αυτών ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/38 της Επιτροπής, L8 της 12ης Ιανουαρίου 2022, 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) 2022/78 της Επιτροπής, L13 της 19ης Ιανουαρίου 2022, για την τροποποίηση των 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών dazomet (νταζομέτ), hexythiazox 

(εξυθειαζόξη), metam (μετάμη) και methylisothiocyanate (ισοθειοκυανικός μεθυλεστέρας) μέσα ή 

πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/79 της Επιτροπής, L13 της 19ης Ιανουαρίου 2022, για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά την καταγραφή, διαβίβαση και παρουσίαση δεδομένων εφαρμογής σε 

επίπεδο πράξης 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/80 της Επιτροπής, L13 της 19ης Ιανουαρίου 2022, 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) 2022/85 της Επιτροπής, L14 της 20ής Ιανουαρίου 2022, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία flonicamid μέσα ή πάνω σε 

ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.008.01.0036.01.ELL&toc=OJ:L:2022:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.008.01.0092.01.ELL&toc=OJ:L:2022:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.008.01.0126.01.ELL&toc=OJ:L:2022:008:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.013.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2022:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.013.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2022:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.013.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2022:013:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.014.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2022:014:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/89 της Επιτροπής, L15 της 21ης Ιανουαρίου 2022, για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της επαρκούς ειδικής 

ικανότητας αποθήκευσης ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/92 της Επιτροπής, L15 της 21ης Ιανουαρίου 2022, για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τις μεθόδους περί των δεδομένων παρακολούθησης και τον μορφότυπο υποβολής των 

αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/104 της Επιτροπής, L18 της 26ης Ιανουαρίου 2022, 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) 2022/112 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L19 της 25ης 

Ιανουαρίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 όσον αφορά τις μεταβατικές 

διατάξεις για ορισμένα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και την αναβολή της 

εφαρμογής των προϋποθέσεων για τα εσωτερικά τεχνολογικά προϊόντα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/114 της Επιτροπής, L19 της 26ης Ιανουαρίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο «SchwabEX-Guard» ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/116 της Επιτροπής, L19 της 27ης Ιανουαρίου 2022, για την 

επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ακεσουλφαμικού καλίου καταγωγής Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Κίνας έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:107] 

  

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2310 της Επιτροπής, L461I της 21ης Δεκεμβρίου 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) 9889]  ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.015.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:015:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.015.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2022:015:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.018.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2022:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.019.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2022:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.019.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2022:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.019.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2022:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.019.01.0022.01.ELL&toc=OJ:L:2022:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2021.461.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:461I:TOC
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• Απόφαση (ΕΕ) 2021/2316 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L462 της 22ας 

Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας (2022) ( 1 ) 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/2313 της Επιτροπής, L464 της 22ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με την απαλλαγή 

από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για 

εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου 

COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2022 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 9852] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/6 της Επιτροπής, L1 της 4ης Ιανουαρίου 2022, για την τροποποίηση 

της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/1182 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για τη βιολογική 

αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση, την αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας, την 

ασηπτική επεξεργασία προϊόντων ιατρικής φροντίδας, τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, τα 

σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή, 

την επεξεργασία προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης και τον οικιακό φωτιστικό εξοπλισμό θεραπείας 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/53 της Επιτροπής, L9 της 11ης Ιανουαρίου 2022, 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(2022) 247]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/74 της Επιτροπής, L12 της 17ης Ιανουαρίου 2022, για τον 

καθορισμό του καταλόγου των προγραμμάτων Interreg και την αναφορά του συνολικού ποσού της 

συνολικής στήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από κάθε μηχανισμό 

εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε πρόγραμμα, καθώς και του καταλόγου των ποσών 

που μεταφέρονται μεταξύ σκελών στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» για την 

περίοδο 2021 έως 2027 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 131]  

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/75 της Επιτροπής, L12 της 17ης Ιανουαρίου 2022, για τον 

καθορισμό του καταλόγου περιοχών του προγράμματος Interreg που θα λάβουν στήριξη από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της 

Ένωσης, κατανεμημένων ανά σκέλος και ανά πρόγραμμα Interreg στο πλαίσιο του στόχου 

«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022)109] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/106 της Επιτροπής, L18 της 21ης Ιανουαρίου 2022, 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(2022) 444]  ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.462.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:462:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.462.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:462:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.464.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2021:464:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.001.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2022:001:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.009.01.0044.01.ELL&toc=OJ:L:2022:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.012.01.0151.01.ELL&toc=OJ:L:2022:012:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.012.01.0164.01.ELL&toc=OJ:L:2022:012:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.018.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2022:018:TOC
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• Απόφαση (ΕΕ) 2022/119 της Επιτροπής, L19 της 26ης Ιανουαρίου 2022, για την κατάργηση της 

απόφασης 2004/613/ΕΚ για τη δημιουργία μιας συμβουλευτικής ομάδας για την τροφική αλυσίδα και 

την υγεία των ζώων και των φυτών 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:108] 

  

• Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1330/2014 της Επιτροπής, L18 της 15ης 

Δεκεμβρίου 2014, για την έγκριση της δραστικής ουσίας meptyldinocap, 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 ( EE L 359 της 16.12.2014 ) 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:109] 

  

• Σύσταση (ΕΕ) 2021/2279 της Επιτροπής, L471 της 15ης Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη χρήση των 

μεθόδων περιβαλλοντικού αποτυπώματος για τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των οργανισμών 

 

• Σύσταση (ΕΕ) 2022/107 του Συμβουλίου, L18 της 25ης Ιανουαρίου 2022, σχετικά με την εφαρμογή 

συντονισμένης προσέγγισης για τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19, και την αντικατάσταση της σύστασης (ΕΕ) 2020/1475 ( 1 ) 

 

• Σύσταση (ΕΕ) 2022/108 του Συμβουλίου, L18 της 25ης Ιανουαρίου 2022, για την τροποποίηση της 

σύστασης (ΕΕ) 2020/1632 σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης για τη διευκόλυνση 

των ασφαλών ταξιδίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στον χώρο Σένγκεν ( 1 ) 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:110] 

 

• COM/2022/19 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τελική έκθεση - Τομεακή έρευνα σχετικά με το καταναλωτικό διαδίκτυο των 

πραγμάτων 

 

• COM/2022/11 Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη μάθηση για την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

• COM/2022/8 Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά την επικαιροποίηση του 

πιστοποιητικού απαλλαγής από τον ΦΠΑ και/ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.019.01.0071.01.ELL&toc=OJ:L:2022:019:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.018.01.0128.01.ELL&toc=OJ:L:2022:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.018.01.0128.01.ELL&toc=OJ:L:2022:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.471.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:471:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.018.01.0110.01.ELL&toc=OJ:L:2022:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.018.01.0124.01.ELL&toc=OJ:L:2022:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0019&qid=1643617114795&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0011&qid=1643617114795&rid=16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0008&qid=1643617114795&rid=18
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

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

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:111] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 43025-2022  

Κύπρος-Λεμεσός: Έτοιμο 

σκυρόδεμα 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 26/01/2022  25/02/2022  

2 46457-2022  

Ελλάδα-Γλυφάδα: Σκυρόδεμα 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 28/01/2022  02/03/2022  

3 43017-2022  

Ελλάδα-Καβάλα: Απορρυπαντικά 

Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου 

δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 26/01/2022  28/02/2022  

4 42087-2022  

Ελλάδα-Κομοτηνή: Μηχανήματα 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

Είδος αγοραστή: Φορέας κοινής 

ωφελείας 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 25/01/2022  08/03/20 

 

 

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 

 

 

mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43025-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46457-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43017-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42087-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:112] 

 

 

1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (BRSI20211213004) – Σλοβενική εμπορική 

εταιρεία η οποία ειδικεύεται στις πωλήσεις εξοπλισμού γεωργικών μηχανημάτων και συντήρησης 

κήπου, αναζητά κατασκευαστές ανταλλακτικών για γεωργικά μηχανήματα που ενδιαφέρονται να 

προμηθεύσουν τα προϊόντα τους και να επεκτείνουν τις πωλήσεις τους στη σλοβενική αγορά. Η 

εταιρεία θα συνάψει με τους ενδιαφερόμενους συμφωνία παροχής υπηρεσιών διανομής. 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ (BRDE20211216001) – Γερμανική εταιρεία 

προσφέρει λογιστικές, χρηματοοικονομικές, φορολογικές και φορολογικές υπηρεσίες, καθώς επίσης 

και υπηρεσίες μισθοδοσίας στους διεθνείς  πελάτες της μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου συνεργατών. 

Σε μια προσπάθεια να διευρύνει το εταιρικό της δίκτυο στην Ευρώπη, αναζητά εταιρείες 

φορολογικών συμβούλων, ανεξάρτητους επαγγελματίες λογιστές ή δικηγόρους για τη σύναψη 

συμφωνίας υπηρεσιών. Ζητούνται αντιπροσωπείες στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 

 

3. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRLT20220110001) – Λιθουανικό εργοστάσιο τροφίμων ασχολείται με την παραγωγή 

δημητριακών πρωινού. Η εταιρεία αναζητά επιχειρηματικούς εταίρους, που θα μπορούσαν να 

προμηθεύουν σιμιγδάλι αραβοσίτου για την παραγωγή δημητριακών πρωινού. Η εταιρεία θα συνάψει 

με τους ενδιαφερόμενους εταίρους συμφωνίες προμήθειας. 

 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (BRAT20211129001) – Αυστριακό κέντρο ικανοτήτων για κάμπινγκ 

αναζητά συνεργάτη για την κατασκευή στρωμάτων. Η εταιρεία μετατρέπει μεταφορικά οχήματα σε 

αυτοκίνητα για κατασκήνωση και πωλούν εξοπλισμό κατασκήνωσης. Η εταιρεία εμπορεύεται τις 

διαστάσεις όλων των απαιτούμενων στρωμάτων και αναζητά κατασκευαστή εντός της Ε.Ε., ώστε να 

συνάψει μαζί του συμφωνία κατασκευής. 

 

 

5. Προώθηση συνεργασιών ελληνικών και ιαπωνικών επιχειρήσεων σε αφρικανικές χώρες με την 

ευκαιρία του EU-Africa Business Forum 

 

Χώρα: ΙΑΠΩΝΙΑ 

 

Παράλληλα με τη Συνάντηση Κορυφής ΕΕ – Αφρικής, θα διοργανωθεί διαδικτυακά (14 έως 18 

Φεβρουαρίου 2022) και δια ζώσης στις Βρυξέλλες (16 και 17 Φεβρουαρίου 2022) το έβδομο EU-

Africa Business Forum (EABF22), το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικής 

συνεργασίας Ευρώπης – Αφρικής στο εμπόριο και τις επενδύσεις. 

Πληροφορίες για το φόρουμ μπορούν να αναζητηθούν στους συνδέσμους:  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c950485e-504e-4533-99d2-00a5b68b8b26
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88d52d6c-bc34-4acf-a8f9-516d442dacdf
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7853c96e-891a-450b-9208-c42c1a57b2b0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c8d27c3-ed9a-45a2-8a2c-8e2ea823f114
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https://www.euafrica-businessforum.com/en 

https://eu.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=200234866& 

 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΕΕ – Ιαπωνίας για τη συνδεσιμότητα, το EU-Japan Centre for Industrial 

Cooperation - https://www.eu-japan.eu/  - με σκοπό την προώθηση συνεργασιών Ευρωπαϊκών και 

Ιαπωνικών επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση σε αφρικανικές χώρες, 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει στις εξής περιπτώσεις: 

 

• Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη δραστηριότητες στην Αφρική και θα επιθυμούσαν τη 

συνεργασία ιαπωνικών επιχειρήσεων για ενίσχυση και επέκταση των εργασιών τους. 

 

• Ελληνικές επιχειρήσεις που ήδη συνεργάζονται με ιαπωνικές, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν από 

κοινού με τον Ιάπωνα εταίρο τους, με σκοπό την αναζήτηση εταίρων στην Αφρική. 

 

• Ελληνικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη δραστηριότητα στην Αφρική ή στην Ιαπωνία, αλλά 

έχουν εφικτή επιχειρηματική πρόταση και τις ανάλογες δυνατότητες, ώστε να μπορούν να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον Ιαπώνων και Αφρικανών εταίρων για συνεργασία. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/78781  

 

 

6. Ζήτηση Ελαιολάδου, επιτραπέζιων ελιών, ελληνικών οίνων και μπύρας 

 

Ο κύριος Jorge Antonio Atanassopoulos επικοινωνησε με το Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου (Βραζιλία) 

και ζήτησε επαφές με ελληνικές επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται ελαιόλαδο, επιτραπέζιες 

ελίες, οίνους, μπύρα προκειμένου να διερευνήσει δυνατότητα εισαγωγής τους σε Βραζιλία. 

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  και με την χρήση της εφαρμογής 

whatsup η οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Βραζιλία.  

Χώρα: ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

Εταιρεία:   Jorge Antonio Atanassopulos  

Τηλ.: +55 11 99935-6613 

Email: bjorgeantonio@yahoo.com.br 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8014  

 

 

 

 

 

https://www.euafrica-businessforum.com/en
https://eu.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=200234866&
https://www.eu-japan.eu/
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/78781
https://agora.mfa.gr/applications/company/6101
https://agora.mfa.gr/applications/company/6132
mailto:bjorgeantonio@yahoo.com.br
https://agora.mfa.gr/applications/application/8014
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7. Ενδιαφέρον συνεργασίας με Έλληνες προμηθευτές αμυγδάλου με κέλυφος 

 

H εταιρεία ενδιαφέρεται για την αγορά αμυγδάλου με κέλυφος ποικιλίας Guara ή παρόμοιων 

ποικιλιών (ποσότητα 100 με 300 τόνους μηνιαίως). 

 

Χώρα: ΓΕΩΡΓΙΑ 

Εταιρεία:   Allagro Georgia LLC  

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Sharon Mermelstein, Deputy Director 

Διεύθυνση: Koda, Tetritskaro Municipality 

Τηλ.: +995 598339000 

Email: edlozovskyy@gmail.com 

Website: http://alllagro.com/en/main/ 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8012  

 

 

8. Ζήτηση παραγωγών σάλτσας ντομάτας 

 

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. 

Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη. 

 

Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ 

Εταιρεία: Peter Spak GmbH  

Διεύθυνση: Otto Beyschlag Gasse 3 

Email: Moelk@spak.at  

Website: http://www.spak.at/ 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8011  

 

 

9. Αίτημα γερμανικής επιχείρησης για εισαγωγή από Ελλάδα ελιών, τυροκομικών προϊόντων κ.α 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου έγινε αποδέκτης αιτήματος γερμανικής ατομικής επιχείρησης με την 

επωνυμία «Feinkost Chatta», η οποία δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο μεσογειακών τροφίμων 

και ποτών και η οποία ενδιαφέρεται να συνάψει επιχειρηματική συνεργασία με ελληνικές 

εταιρείες/προμηθεύτριες ειδικότερα ελιών, τυροκομικών προϊόντων και οσπρίων. 

 

Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Εταιρεία: Feinkost Chatta  

Πρόσωπο Επικοινωνίας: κ. Khuram Ali Chatta 

Διεύθυνση: Äppelallee 69, 65203 Wiesbaden 

https://agora.mfa.gr/applications/company/6101
https://agora.mfa.gr/applications/company/6130
mailto:edlozovskyy@gmail.com
http://alllagro.com/en/main/
https://agora.mfa.gr/applications/application/8012
https://agora.mfa.gr/applications/company/6129
mailto:Moelk@spak.at
http://www.spak.at/
https://agora.mfa.gr/applications/application/8011
https://agora.mfa.gr/applications/company/6128
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Τηλ.: +49 (0) 1774344980 

Email: chatta-feinkost@hotmail.de 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8007 

 

 

10. Ζήτηση Ιχθυηρών σε Κονσέρβα 

 

Η εταιρεία επιθυμεί να εισάγει από την Ελλάδα ιχθυηρά σε κονσέρβα. 

Χώρα: ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ 

Εταιρεία: Great Bright Ltd  

Πρόσωπο Επικοινωνίας: SONG Ki Duk, 

Διεύθυνση: 62 Ewhayeodae 8gil, Seodaemun-gu 

Τηλ.: 82-70-8289-7527, 8210-9213-7527 

Email: kdsong4664@gmail.com  

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/7930  

 

 

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  

 

 

mailto:chatta-feinkost@hotmail.de
https://agora.mfa.gr/applications/application/8007
https://agora.mfa.gr/applications/company/4539
mailto:kdsong4664@gmail.com
https://agora.mfa.gr/applications/application/7930
mailto:sbtse@otenet.gr

