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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:189]  

 

 

 

• Επίσημη Ιστοσελίδα του Υπουργείου  Εξωτερικών  για το Brexit   

• 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   

Α. Διαδικασίες Τελωνειακής Διασάφησης Εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία 

         - Εισαγωγή με Αναβολή Διασάφησης 

        - Απλοποιημένη Διαδικασία Διασάφησης 

       - Διαμετακόμιση 

• 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 

• Σήμανση και διάθεση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου κρασιών προέλευσης ΕΕ 

• Το εμπόριο του Ηνωμένου Βασιλείου το 2021 και η θέση της Ελλάδας - εκτίμηση συνεπειών Brexit 

• Τάσεις 2022 στην αγορά ελαιολάδου του Ηνωμένου Βασιλείου 

                   

ΑΛΒΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:190]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Φεβρουάριος 2022 

 

 

http://www.brexit.gov.gr/
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
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%202021%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF%20gb.pdf
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/03/EnimerotikoDeltio-February2022-alb.pdf
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ΑΡΜΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:191]  

• Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Αρμενίας κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 

• Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2022 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:192]  

• Κλαδική Μελέτη για την ανάπτυξη του κλάδου «Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» της 

Βουλγαρίας 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:193]  

• Στατιστικά στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γερμανίας για το 2021 

• Απόφαση αναπροσαρμογής του νόμιμου κατώτατου ωρομισθίου στη Γερμανία 

• Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας – Βαυαρίας το 2021 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:194]  

• Απολογισμός Επίσκεψης Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Δρ. Δήμα στα ΗΑΕ, Επικεφαλής 

Αντιπροσωπείας Ελληνικών Νεοφυών Επιχειρήσεων & Ερευνητικών Κέντρων 

• Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το Διμερές εμπόριο αγαθών με τα ΗΑΕ για το έτος 2021 

 

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:195]  

• Διεθνής Εμπορική Έκθεση Winter Fancy Food Show 2022, Las Vegas 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:196]  

• Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί στα 1.000 ευρώ το μήνα 

• Διαβίβαση άρθρου για επιλεγμένα ελληνικά εστιατόρια Μαδρίτης, στo υψηλής αναγνωρισιμότητας 

ισπανικό έντυπο, El Mundo, 23.02.2022 

 

ΚΙΝΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:197]  

• Γραφείο Στήριξης Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:198]  

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

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78723
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_2022%20am.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/79276
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/79276
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82%20-%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%202021%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%202%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82%20%E2%80%93%20%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%202021%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7%CF%82%20%CE%A5%CF%86%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82%20&%20%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD,%20%CE%94%CF%81%20%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%97%CE%91%CE%95%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7%CF%82%20%CE%A5%CF%86%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82%20&%20%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD,%20%CE%94%CF%81%20%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%97%CE%91%CE%95%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%95%CE%9B%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%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%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B1%20%CE%97%CE%91%CE%95%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82%202021%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Anartisi-Agora_Winter_Fancy_Food_Show_2022%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/H%20AY%CE%9E%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%98%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%209022022%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/79274
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/79274
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/79280
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/79280
https://agora.mfa.gr/infofiles/Anartisi-Agora_Winter_Fancy_Food_Show_2022%20us.pdf
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:199]  

• Νέο ρεκόρ ελληνικών εξαγωγών προς την Ρουμανία κατά το 2021 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:200]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Φεβρουάριος 2022 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:201]  

• Ο τομέας της Διαχείρισης Αποβλήτων στη Σερβία 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:202]  

• Έρευνα αγοράς για τον κλάδο των καλλυντικών στη Σλοβενία. 

• Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 

 

 

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.:203] 

 

1. Νέα προσέγγιση για μια ηγετική θέση των ευρωπαϊκών προτύπων παγκοσμίως – Προώθηση των αξιών 

και μιας ανθεκτικής, πράσινης και ψηφιακής ενιαίας αγοράς 

 

2. Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές δημοσιονομικής πολιτικής για το 2023 

 

3. Η Επιτροπή επιλέγει τις πρώτες 50 εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες για την προώθηση της 

καινοτομίας στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας στην Ευρώπη 

 

4. NextGenerationEU: η πρώτη ετήσια έκθεση για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

διαπιστώνει ότι η εφαρμογή προχωρά ικανοποιητικά 

 

5. Η ΕΕ εγκρίνει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος της Ελλάδας για εκταμίευση 3,6 

δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/79162
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_February_2022%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%20%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%2002032022%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%A3%CE%9B%CE%9F%CE%92%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%203%20si.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%202022%202%20si.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_661
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-paroysiazei-kateythyntiries-grammes-dimosionomikis-politikis-gia-2023-2022-03-02_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-epilegei-tis-protes-50-etaireies-poy-dioikoyntai-apo-gynaikes-gia-tin-proothisi-tis-2022-03-01_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-epilegei-tis-protes-50-etaireies-poy-dioikoyntai-apo-gynaikes-gia-tin-proothisi-tis-2022-03-01_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nextgenerationeu-i-proti-etisia-ekthesi-gia-ton-mihanismo-anakampsis-kai-anthektikotitas-diapistonei-2022-03-01_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nextgenerationeu-i-proti-etisia-ekthesi-gia-ton-mihanismo-anakampsis-kai-anthektikotitas-diapistonei-2022-03-01_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-egkrinei-ti-thetiki-prokatarktiki-axiologisi-toy-aitimatos-tis-elladas-gia-ektamieysi-36-dis-2022-02-28_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-egkrinei-ti-thetiki-prokatarktiki-axiologisi-toy-aitimatos-tis-elladas-gia-ektamieysi-36-dis-2022-02-28_el
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6. Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες για τον σεβασμό, από μέρους των εταιρειών, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος στις παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες 

 

7. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Καινοτόμος πρόσθετη ύλη ζωοτροφών θα μειώσει τις εκπομπές 

μεθανίου από αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στην ΕΕ 

 

8. Το μέλλον της Ευρώπης: Συστάσεις των πολιτών για ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 

θέσεις εργασίας, εκπαίδευση, πολιτισμό, νεολαία, αθλητισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

 

9. Η Επιτροπή στηρίζει τη δημιουργία σύμπραξης δεξιοτήτων στο αγροδιατροφικό οικοσύστημα 

 

10. Γεωργία: Θεσπίζονται τα πρώτα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής 

 

11. Η ΕΕ προσφεύγει κατά της Κίνας στον ΠΟΕ για να υπερασπιστεί τον τομέα υψηλής τεχνολογίας της 

 

12. 6η σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικανικής Ένωσης: Οι Ευρωπαίοι και οι Αφρικανοί 

ηγέτες θέτουν τα θεμέλια για μια ανανεωμένη και βαθύτερη εταιρική σχέση 

 

13. Οι χρηματοδοτικές πράξεις του NextGenerationEU ξεκίνησαν καλά σύμφωνα με νέα έκθεση 

 

14. Πράσινη Συμφωνία: Η ΕΕ επενδύει πάνω από 110 εκατ. ευρώ σε έργα LIFE για το περιβάλλον και το 

κλίμα σε 11 χώρες της ΕΕ 

 

15. Οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση 

 

16. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί σημαντικές δράσεις για να συμβάλει στην ευρωπαϊκή άμυνα, να τονώσει την 

καινοτομία και να αντιμετωπίσει τις στρατηγικές εξαρτήσεις 

 

17. Διάστημα: Η ΕΕ εγκαινιάζει δορυφορικό σύστημα συνδεσιμότητας και ενισχύει τη δράση για τη 

διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας 

 

18. Βιώσιμη κατανάλωση: Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια πρωτοβουλία για την εθελοντική ανάληψη 

δεσμεύσεων από τις επιχειρήσεις 

 

19. Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2022 Αναμενόμενη επιτάχυνση της ανάπτυξης μετά την 

επιβράδυνση του χειμώνα 

 

20. Ημέρα του 112: Η γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από οπουδήποτε 

στην ΕΕ σώζει ζωές 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-thespizei-kanones-gia-ton-sebasmo-apo-meroys-ton-etaireion-ton-anthropinon-dikaiomaton-2022-02-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-thespizei-kanones-gia-ton-sebasmo-apo-meroys-ton-etaireion-ton-anthropinon-dikaiomaton-2022-02-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/apo-agroktima-sto-piato-kainotomos-prostheti-yli-zootrofon-tha-meiosei-tis-ekpompes-methanioy-apo-2022-02-23_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/apo-agroktima-sto-piato-kainotomos-prostheti-yli-zootrofon-tha-meiosei-tis-ekpompes-methanioy-apo-2022-02-23_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/mellon-tis-eyropis-systaseis-ton-politon-gia-oikonomia-koinoniki-dikaiosyni-kai-theseis-ergasias-2022-02-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/mellon-tis-eyropis-systaseis-ton-politon-gia-oikonomia-koinoniki-dikaiosyni-kai-theseis-ergasias-2022-02-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-stirizei-ti-dimioyrgia-sympraxis-dexiotiton-sto-agrodiatrofiko-oikosystima-2022-02-18_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/georgia-thespizontai-ta-prota-eyropaika-brabeia-biologikis-paragogis-2022-02-18_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-prosfeygei-kata-tis-kinas-ston-poe-gia-na-yperaspistei-ton-tomea-ypsilis-tehnologias-tis-2022-02-18_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/6i-synodos-koryfis-eyropaikis-enosis-afrikanikis-enosis-oi-eyropaioi-kai-oi-afrikanoi-igetes-thetoyn-2022-02-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/6i-synodos-koryfis-eyropaikis-enosis-afrikanikis-enosis-oi-eyropaioi-kai-oi-afrikanoi-igetes-thetoyn-2022-02-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/oi-hrimatodotikes-praxeis-toy-nextgenerationeu-xekinisan-kala-symfona-me-nea-ekthesi-2022-02-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/prasini-symfonia-i-ee-ependyei-pano-apo-110-ekat-eyro-se-erga-life-gia-periballon-kai-klima-se-11-2022-02-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/prasini-symfonia-i-ee-ependyei-pano-apo-110-ekat-eyro-se-erga-life-gia-periballon-kai-klima-se-11-2022-02-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/odigia-gia-ta-organomena-taxidia-i-epitropi-xekina-dimosia-diaboyleysi-2022-02-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-dimosiopoiei-simantikes-draseis-gia-na-symbalei-stin-eyropaiki-amyna-na-tonosei-tin-2022-02-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-dimosiopoiei-simantikes-draseis-gia-na-symbalei-stin-eyropaiki-amyna-na-tonosei-tin-2022-02-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/diastima-i-ee-egkainiazei-doryforiko-systima-syndesimotitas-kai-enishyei-ti-drasi-gia-ti-diaheirisi-2022-02-15_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/diastima-i-ee-egkainiazei-doryforiko-systima-syndesimotitas-kai-enishyei-ti-drasi-gia-ti-diaheirisi-2022-02-15_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/biosimi-katanalosi-i-epitropi-egkainiazei-mia-protoboylia-gia-tin-ethelontiki-analipsi-desmeyseon-2022-02-11_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/biosimi-katanalosi-i-epitropi-egkainiazei-mia-protoboylia-gia-tin-ethelontiki-analipsi-desmeyseon-2022-02-11_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/heimerines-oikonomikes-problepseis-2022-anamenomeni-epitahynsi-tis-anaptyxis-meta-tin-epibradynsi-2022-02-11_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/imera-toy-112-i-grigori-kai-eykoli-prosbasi-se-ypiresies-ektaktis-anagkis-apo-opoydipote-stin-ee-2022-02-11_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/imera-toy-112-i-grigori-kai-eykoli-prosbasi-se-ypiresies-ektaktis-anagkis-apo-opoydipote-stin-ee-2022-02-11_el


 

 een.ec.europa.eu                   6 
 

21. Η HERA εγκαινιάζει το πρώτο πρόγραμμα εργασίας της με 1,3 δισ. ευρώ για την ετοιμότητα και την 

αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης το 2022 

 

22. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Η ΕΕ αυξάνει τη διαθεσιμότητα των βιολογικών φυτοφαρμάκων 

 

23. Εναρμόνιση του ραδιοφάσματος για ενισχυμένη συνδεσιμότητα: Έτοιμοι για το 5G και την καινοτομία 

 

24. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 31,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 

των παραγωγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία του 

κορονοϊού 

 

25. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει 5 δισ. EUR επιπλέον για να στηρίξει την 

ανάκαμψη της Ευρώπης 

 

26. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: οι μεγαλύτερες ευκαιρίες ετήσιας χρηματοδότησης για φορείς 

καινοτομίας που επιθυμούν να επεκταθούν 

 

27. Ψηφιακή κυριαρχία: Η Επιτροπή προτείνει πράξη για τα μικροκυκλώματα για την αντιμετώπιση των 

ελλείψεων ημιαγωγών και την ενίσχυση της τεχνολογικής υπεροχής της Ευρώπης 

 

28. Μηδενική ρύπανση: Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των 

κανόνων της ΕΕ για τη χρήση υδραργύρου 

 

29. Η Επιτροπή διευκολύνει την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση εργαζομένων στο 

οικοσύστημα των κατασκευών 

 

30. Η Επιτροπή παρατείνει την ισοδυναμία για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους του Ηνωμένου 

Βασιλείου 

 

31. Ημέρες Βιομηχανίας της ΕΕ: Θέτοντας τα βιομηχανικά οικοσυστήματα της ΕΕ στον δρόμο της 

πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης 

 

32. Η ΕΕ χορηγεί 25 εκατ. ευρώ για τη σύνδεση της έρευνας αιχμής με την αγορά 

 

33. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις 

επί των προτεινόμενων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέσεις 

διττής διανομής 

 

34. Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ σημείωσε σταθερή άνοδο στο διάστημα Ιανουάριος-

Οκτώβριος 2021 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-hera-egkainiazei-proto-programma-ergasias-tis-me-13-dis-eyro-gia-tin-etoimotita-kai-tin-2022-02-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/apo-agroktima-sto-piato-i-ee-ayxanei-ti-diathesimotita-ton-biologikon-fytofarmakon-2022-02-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-egkrinei-elliniko-kathestos-ypsoys-315-ekat-eyro-gia-ti-stirixi-ton-paragogon-orismenon-2022-02-09_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-egkrinei-elliniko-kathestos-ypsoys-315-ekat-eyro-gia-ti-stirixi-ton-paragogon-orismenon-2022-02-09_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-egkrinei-elliniko-kathestos-ypsoys-315-ekat-eyro-gia-ti-stirixi-ton-paragogon-orismenon-2022-02-09_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nextgenerationeu-i-eyropaiki-epitropi-sygkentronei-5-dis-eur-epipleon-gia-na-stirixei-tin-anakampsi-2022-02-09_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nextgenerationeu-i-eyropaiki-epitropi-sygkentronei-5-dis-eur-epipleon-gia-na-stirixei-tin-anakampsi-2022-02-09_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-symboylio-kainotomias-oi-megalyteres-eykairies-etisias-hrimatodotisis-gia-foreis-2022-02-09_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-symboylio-kainotomias-oi-megalyteres-eykairies-etisias-hrimatodotisis-gia-foreis-2022-02-09_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/psifiaki-kyriarhia-i-epitropi-proteinei-praxi-gia-ta-mikrokyklomata-gia-tin-antimetopisi-ton-2022-02-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/psifiaki-kyriarhia-i-epitropi-proteinei-praxi-gia-ta-mikrokyklomata-gia-tin-antimetopisi-ton-2022-02-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/mideniki-rypansi-i-epitropi-xekinaei-dimosia-diaboyleysi-shetika-me-tin-anatheorisi-ton-kanonon-tis-2022-02-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/mideniki-rypansi-i-epitropi-xekinaei-dimosia-diaboyleysi-shetika-me-tin-anatheorisi-ton-kanonon-tis-2022-02-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-dieykolynei-tin-anabathmisi-dexiotiton-kai-tin-epaneidikeysi-ergazomenon-sto-oikosystima-2022-02-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-dieykolynei-tin-anabathmisi-dexiotiton-kai-tin-epaneidikeysi-ergazomenon-sto-oikosystima-2022-02-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-parateinei-tin-isodynamia-gia-toys-kentrikoys-antisymballomenoys-toy-inomenoy-basileioy-2022-02-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-parateinei-tin-isodynamia-gia-toys-kentrikoys-antisymballomenoys-toy-inomenoy-basileioy-2022-02-08_el
https://sbtse.gr/2022/02/10/%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-horigei-25-ekat-eyro-gia-ti-syndesi-tis-ereynas-aihmis-me-tin-agora-2022-02-07_el
https://sbtse.gr/2022/02/07/%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-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80-4/
https://sbtse.gr/2022/02/07/%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-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80-4/
https://sbtse.gr/2022/02/07/%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-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80-4/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/emporio-agrodiatrofikon-proionton-tis-ee-simeiose-statheri-anodo-sto-diastima-ianoyarios-oktobrios-2022-02-03_el
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35. Δημιουργική Ευρώπη: Η Επιτροπή προκηρύσσει τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη 

στήριξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας 

 

36. Ανταγωνισμός: Διάσκεψη νέων εμπειρογνωμόνων για το μέλλον της πολιτικής ανταγωνισμού 

 

37. Νέα προσέγγιση για μια ηγετική θέση των ευρωπαϊκών προτύπων παγκοσμίως – Προώθηση των αξιών 

και μιας ανθεκτικής, πράσινης και ψηφιακής ενιαίας αγοράς 

 

38. Ταξινομία της ΕΕ: η Επιτροπή παρουσιάζει συμπληρωματική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για το κλίμα 

με σκοπό την επιτάχυνση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές  

 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:204] 

 

 

1. Διαβούλευση με θέμα: «Στρατηγική της Ε.Ε. για την ηλιακή ενέργεια». Υποβολή απόψεων έως 12 

Απριλίου 2022 

 

2. Διαβούλευση με θέμα: «Ο ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή». Υποβολή απόψεων έως 15 Απριλίου 2022 

 

3. Διαβούλευση με θέμα: «Νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα – αναθεώρηση του κανονισμού REACH 

για την επίτευξη ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τοξικές ουσίες». Υποβολή απόψεων έως 15 

Απριλίου 2022 

 

4. 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://greece.representation.ec.europa.eu/news/dimioyrgiki-eyropi-i-epitropi-prokiryssei-tis-protes-proskliseis-ypobolis-protaseon-gia-ti-stirixi-2022-02-03_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/dimioyrgiki-eyropi-i-epitropi-prokiryssei-tis-protes-proskliseis-ypobolis-protaseon-gia-ti-stirixi-2022-02-03_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/antagonismos-diaskepsi-neon-empeirognomonon-gia-mellon-tis-politikis-antagonismoy-2022-02-02_el
https://sbtse.gr/2022/02/07/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%ce%b3%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%b3%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89/
https://sbtse.gr/2022/02/07/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%ce%b3%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%b3%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89/
https://sbtse.gr/2022/02/07/%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b6/
https://sbtse.gr/2022/02/07/%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b6/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13338
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959
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.:205] 

 

 

 

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. «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα 

μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 (Β Κύκλος)» 

 

Η Δράση συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των μέτρων προς την ΕΕ έως τις 31/12/2021, και συγκεκριμένα 

στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής 

σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία 

κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (το από SA.61802/19.2.2021εγκεκριμένο 

καθεστώς της ΕΕ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 28/2/2022 - 15/4/2022, και ώρα 16:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5511  

 

 

 

 

 

www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5511
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3. «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (Δεσμεύσεις Α και Β) - 2η Πρόσκληση» 

 

Μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές 

(φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (με 

περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 14/3/2022 - 15/4/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5508  

 

 

 

4. «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» 

 

Η Δράση αφορά στην αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και 

Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα 

σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, λόγω των διευρυμένων και διαρκών αναγκών χρήσης ψηφιακών 

εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους. 

Η Δράση στοχεύει στο να υποστηρίξει επιχειρήσεις λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Φυσικά και 

Νομικά Πρόσωπα), ώστε να προσαρμόσουν την λειτουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτηση της απαραίτητης 

ψηφιακής υποδομής, να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν την 

επιχειρηματική κοινότητα, τη δημόσια Διοίκηση, αλλά και τους πολίτες, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες 

συνθήκες που η πανδημία (COVID 19) δημιούργησε. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 9/3/2022 - 18/4/2022 και ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=85&cs=  

 

 

 

 

5. «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του δημόσιου τομέα στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» 

 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος του Ελληνικού Δημοσίου με στόχο τη μείωση 

των εκπομπών ρύπων που προέρχονται από την κατανάλωση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως 

αυτή των ορυκτών καυσίμων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 7/2/2022 - 30/6/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5501 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5508
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=85&cs=
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5501
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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 υοβολής: 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  

 

 

 

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  

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5424
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5420
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5421
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5394
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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  

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5265
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5152
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
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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  

 

 

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 

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
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
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:206] 

 

 

1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος – Εκθεσιακό Πλάνο 2022 

 

     

 

 

• Το εκθεσιακό πλάνο της ΠΣΤΕ για το 2022 και λοιπές δράσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής από 

το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

 

• Προσκλήσεις των εκθέσεων που είναι ανοιχτές για συμμετοχές, στο site του Κ.Υ.Ε. στο ακόλουθο 

link: https://www.kye.com.gr/category/anakoinwseis/ 

 

 

2. Anuga FoodTec 2022, Κολωνία, 26-29 Απριλίου 2022 

 

 

 

 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/03/exhibition-plan2022-pste.pdf
https://www.kye.com.gr/category/anakoinwseis/
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Το Δίκτυο Enterprise Europe Network,  σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διοργάνωση 

Matchmaking Sessions που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Anuga FoodTec 2022 στην 

Κολωνία,  μιας πλατφόρμας όπου ειδικοί και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων από όλους τους τομείς 

της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών ενώνονται για να αναπτύξουν από κοινού νέες και βιώσιμες 

προσεγγίσεις για τον τομέα F&B. 

 

Η Anuga FoodTec είναι η κορυφαία παγκόσμια εμπορική έκθεση στη βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών, όπου θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες καινοτομίες και τα τεχνολογικά οράματα - από την 

τεχνολογία διεργασιών έως την τεχνολογία συμπλήρωσης και συσκευασίας έως την ασφάλεια των 

τροφίμων, από τα υλικά συσκευασίας έως την ψηφιοποίηση και θέματα logistics. 

 

Matchmaking Sessions  

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν συναντήσεις : 

• Δια ζώσης (Anuga Fair, Hall 6, Booth A-130/C-139) ή, 

• online σε την ακόλουθη διεύθ8υνση https://sustainable-foodtech.b2match.io/ 

 

Πώς να συμμετάσχετε στο Matchmaking; 

 

• Εγγραφείτε στην πλατφόρμα 

• Συμπληρώστε το προφίλ σας 

• Προσθέστε τουλάχιστον ένα Στοιχείο Marketplace 

• Κλείστε συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες 

 

Γιατί να συμμετέχετε; 

 

• Εντοπισμός πιθανών διεθνών εταίρων για μελλοντικά έργα συνεργασίας 

• Για να λάβετε την εξατομικευμένη σας ατζέντα B2B σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τη 

διαθεσιμότητά σας 

• Η εκδήλωση Sustainable Foodtech Solutions Matchmaking είναι δωρεάν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sustainable-foodtech.b2match.io/
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3. "EU-Japan Green Transition Matchmaking" Πρόσκληση συμμετοχής στην Εκδήλωση 

Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) για επιχειρήσεις ενέργειας που ενδιαφέρονται για την 

Ιαπωνική αγορά 

 

 

 

 

Το EU Japan Industrial Cooperation Center μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network σε 

συνεργασία με το Γραφειο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τόκυο, διοργανώνουν στο πλαίσιο 

της Έκθεσης World Smart Energy Week - Tokyo (16 έως 18/3/2022), διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις 

για ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου ενέργειας που ενδιαφέρονται για την Ιαπωνική 

αγορά. 

 

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς: 

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

• Υποδομές έξυπνης ενέργειας 

• Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων 

• Βιοενέργεια 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία: 

- Πρόσκληση 

- Πληροφορίες για το Β2Β Matchmaking Event 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/03/invit_-EU-Japan_Business_Matchmaking_Vietnam.pdf
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/03/EUJC-B2B-EU-JP-Vietnam-2022-final.pdf
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4. Business Innovation Greece: Προαναγγελία 3ης ανοικτής πρόσκλησης, 10 Μαρτίου 2022 

 

 

 

Το Business Innovation Greece είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του EEA 

Grants (2014-2021) και λειτουργεί από την Innovation Norway. Η Business Innovation Greece 

προσφέρει μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ή εφαρμογή 

καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων ή λύσεων στους τομείς της Πράσινης Βιομηχανίας Καινοτομίας, 

της Blue Growth και των ΤΠΕ. 

 

Μια 3η και τελευταία Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων θα ανακοινωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου 

2022. Μια προαναγγελία για την 3η Πρόσκληση έχει ανέβει στον ιστότοπο της Innovation Norway. 

Λάβετε υπόψη ότι η 3η Πρόσκληση θα είναι από τις περισσότερες απόψεις πανομοιότυπη με τη 2η 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, επομένως μπορείτε να συμβουλευτείτε τα έγγραφα των 

Προηγούμενων Προσκλήσεων (διαθέσιμα στον ιστότοπο του Προγράμματος). Η μόνη, αλλά 

σημαντική διαφορά, αφορά στον ενημερωμένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα για 

την περίοδο 2022-2027, ο οποίος επιτρέπει υψηλότερα ποσοστά επιχορήγησης για έργα που εμπίπτουν 

στην περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση (άρθρο 14 του ΓΚΑΚ). 

 

Η Innovation Norway διοργανώνει μια διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση και Matchmaking 

Event στις 10 Μαρτίου 2022, κειμένου να ενημερώσει τους υποψήφιους σχετικά με την Πρόσκληση 

και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις. Μετά την εκδήλωση, 

θα ακολουθήσει ένα Matchmaking Event, για τον καθορισμό συναντήσεων με φορείς από τη 

Νορβηγία, την Ισλανδία ή το Λιχτενστάιν, για την κατάθεση κοινών προτάσεων στο έργο. 

 

Μπορείτε να εγγραφείτε για την εκδήλωση ΕΔΩ. 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/tjenester/arrangementer/crm-events/greece-webinar-on-the-open-call-on-green-industry-innovation-ict-and-blue-growth-and-matchmaking/?section=description
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-and-norway-grants/20211124_pre-announcement-3rd-calls_business-innovation-greece_22.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/Greeceinnovation
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1431
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1431
https://www.innovasjonnorge.no/en/tjenester/arrangementer/crm-events/greece-webinar-on-the-open-call-on-green-industry-innovation-ict-and-blue-growth-and-matchmaking/?section=description
https://www.innovasjonnorge.no/en/tjenester/arrangementer/crm-events/greece-webinar-on-the-open-call-on-green-industry-innovation-ict-and-blue-growth-and-matchmaking/?section=description
https://matchmaking-greece.b2match.io/
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Εάν σκέφτεστε να υποβάλετε αίτηση, σας προτρέπουμε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της 

Innovation Norway για πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση της πρόσκλησης, καθώς και 

περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με την εκδήλωση. 

 

 

5. 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/about/contact/newsletter/
http://www.bcef.info/
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6. Συμμετοχή στο Bravo Sustainability Dialogue & Αwards 2022 

 

 

 

Το Qualitynet Foundation καλεί τις εταιρίες /μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και 

Στερεάς Ελλάδος να συμμετέχουν στο Bravo Sustainability Dialogue & Αwards 2022, το οποίο 

αναπτύσσει έναν πολυσυμμετοχικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις 

πρωτοβουλίες & δράσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας. 

Παρουσιάστε τις πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει και διεκδικήστε τη θέση σας στο μεγαλύτερο 

θεσμό διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσεται στη χώρα μας! 

 

1.Καταγράψετε τις πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει τα τελευταία 3 χρόνια στο 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, SDG Observatory και συνδέστε τες με τους 

Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Όλες οι καταγεγραμμένες πρωτοβουλίες θα 

παρουσιασθούν στην Επετειακή έκδοση Global Goals Review – Greece 2022, η οποία θα 

παρουσιασθεί στην Ελλάδα και εξωτερικό. Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

 

2.Αναδείξτε τις πρωτοβουλίες σας που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον στους 5 Θεματικούς 

Πυλώνες ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΑΓΟΡΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

 

3.Παρουσιάστε τα επιτεύγματά σας στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Bravo Sustainability 

Week 2022, 31 Μαΐου-5 Ιουνίου 2022. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής: Έως 15 Μαρτίου 2022. Δηλώστε τη Συμμετοχή σας ΕΔΩ 

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο webinar πατήστε ΕΔΩ. 

https://qualitynetfoundation.org/
https://bravosustainabilityawards.com/bravo-sustainability-dialogue-awards/
https://observatory.sustainablegreece2020.com/home/
https://bravosustainabilityawards.com/pylwnes/
https://bravosustainabilityawards.com/pylwnes/
https://bravosustainabilityawards.com/bravo-sustainability-week-2021/
https://bravosustainabilityawards.com/bravo-sustainability-week-2021/
https://bravosustainabilityawards.com/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aqvmZ6o6QOC2fORlRJn5Sw
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Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Θεσμού πατήστε ΕΔΩ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την κα 

Τίτα Μαρσώνη, 69477950088, tmarsoni@qualitynet.gr  

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:207] 

 

 

• 2022/C 61/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Αποτελεσματική 

συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην προετοιμασία των συμφωνιών εταιρικής 

σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027» 

 

• 2022/C 61/06 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Προστασία των 

γεωγραφικών ενδείξεων για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 

 

• 2022/C 61/09 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ευρωπαϊκή 

ψηφιακή ταυτότητα» 

 

• 2022/C 67/06 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τον 

εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/621 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 με στόχο την ταξινόμηση της ουσίας imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη) 

όσον αφορά το ανώτατο όριο καταλοίπων της σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2021/2705(RSP)) 

 

• 2022/C 67/07 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τον 

εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/745 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2021, για την τροποποίηση του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των 

δραστικών ουσιών θειικό αργιλιοαμμώνιο, πυριτικό αργίλιο, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazate, 

boscalid, ανθρακικό ασβέστιο, καπτάν, διοξείδιο του άνθρακα, cymoxanil, dimethomorph, ethephon, 

εκχύλισμα τεϊόδεντρου, famoxadone, υπολείμματα απόσταξης λίπους, λιπαρά οξέα C7 έως C20, 

flumioxazine, fluoxastrobin, flurochloridone, φολπέτ, φορμετανάτη, γιββερελλικό οξύ, γιβερελίνες, 

heptamaloxyloglucan, υδρολυμένες πρωτεΐνες, θειικός σίδηρος, metazachlor, metribuzin, milbemectin, 

https://bravosustainabilityawards.com/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
mailto:tmarsoni@qualitynet.gr
mailto:svaina@sbtse.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.061.01.0015.01.ELL&toc=OJ:C:2022:061:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.061.01.0026.01.ELL&toc=OJ:C:2022:061:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.061.01.0042.01.ELL&toc=OJ:C:2022:061:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.067.01.0069.01.ELL&toc=OJ:C:2022:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.067.01.0075.01.ELL&toc=OJ:C:2022:067:TOC
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Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251, phemmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, φυτικά 

έλαια/κραμβέλαιο, όξινο ανθρακικό κάλιο, propamocarb, prothioconazole, χαλαζιακή άμμος, 

ιχθυέλαιο, απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/λίπος προβάτου, S-metolachlor, 

φερομόνες λεπιδοπτέρων ευθείας αλύσου, tebuconazole και ουρία (2021/2706(RSP)) 

 

• 2022/C 67/08 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τη 

στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία (2021/2568(RSP)) 

 

• 2022/C 67/10 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τις απόψεις 

του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εν εξελίξει αξιολόγηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο των 

εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (2021/2738(RSP)) 

 

• 2022/C 69/08 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 ) 

 

• 2022/C 69/09 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 ) 

 

• 2022/C 75/02 Περίληψη της απόφασης της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με τον 

καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για τη διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό 

αποτελεσμάτων της παράβασης που διαπιστώθηκε με την απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 

2008, σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων 

υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. για την εξόρυξη λιγνίτη (διαδικασία επί παραβάσει αριθ. 2003/4428) (Υπόθεση 

AT.38700 – Ελληνικές αγορές λιγνίτη και ηλεκτρισμού) (κοινοποιηθεί σα με αριθμό εγγράφου 

C(2021)6595 final) 

 

• 2022/C 78/03 Ανακοίνωση της επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ορισμένων 

σχετικών με την επισήμανση διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τον ορισμό, την περιγραφή, την 

παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των 

αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.067.01.0081.01.ELL&toc=OJ:C:2022:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.067.01.0090.01.ELL&toc=OJ:C:2022:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.069.01.0008.01.ELL&toc=OJ:C:2022:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.069.01.0009.01.ELL&toc=OJ:C:2022:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.075.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2022:075:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.078.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2022:078:TOC
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γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των 

προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 

 

• 2022/C 80/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές του 2022 για τις κρατικές 

ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας 

 

• 2022/C 85/05 Ειδική έκθεση αριθ. 4/2022 — Επενδυτικά κεφάλαια: Οι δράσεις της ΕΕ δεν έχουν 

οδηγήσει ακόμη στη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς προς όφελος των επενδυτών 

 

• 2022/C 88A/01 Ανακοίνωση για την τροποποίηση της κοινής επιχείρησης «Πρωτοβουλία για την 

καινοτομία στην υγεία» (ΚΕ ΠΚΥ) — Προκήρυξη κενής θέσης για τα καθήκοντα του/της 

εκτελεστικού διευθυντή / εκτελεστικής διευθύντριας της κοινής επιχείρησης «Πρωτοβουλία για την 

καινοτομία στην υγεία» (ΚΕ ΠΚΥ) (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — COM/2022/20075 

( ΕΕ C 48 A της 31.1.2022 ) 

 

• 2022/C 92/01 Απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2022, για τον διορισμό των τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στον 

χώρο εργασίας 

 

• 2022/C 93I/01 Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς — Εισαγωγές στην Ένωση αγαθών που κατάγονται 

από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της 

Ουκρανίας 

 

• 2022/C 97/01 Ψήφισμα με θέμα το «Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022 και 

τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για το 2022» 

 

• 2022/C 97/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Υλοποίηση του 

Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 

 

• 2022/C 97/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Σχέδιο δράσης για 

την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής» 

 

• 2022/C 97/08 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Βιώσιμη γαλάζια 

οικονομία και υδατοκαλλιέργεια» 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.080.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:080:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.085.01.0005.01.ELL&toc=OJ:C:2022:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.088.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:088A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.092.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:092:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.093.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:093I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.097.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.097.01.0021.01.ELL&toc=OJ:C:2022:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.097.01.0030.01.ELL&toc=OJ:C:2022:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.097.01.0036.01.ELL&toc=OJ:C:2022:097:TOC
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• 2022/C 97/09 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Επικαιροποίηση 

της νέας βιομηχανικής στρατηγικής του 2020: προς μια ισχυρότερη ενιαία αγορά για την ανάκαμψη 

της Ευρώπης» 

 

• 2022/C 97/10 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2020» 

 

• 2022/C 97/12 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ευρωπαϊκή 

προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης — Πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη» (αναθεωρημένη 

γνωμοδότηση) 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

• 2022/C 70A/01 Προκήρυξη θέσης CONS/AD/176/22 

 

• 2022/C 76A/01 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AD/398/22 — Εμπειρογνώμονες στην 

τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (AD 7/AD 8) στους ακόλουθους τομείς: 1. 

Υποδομές ΤΠΕ, υπολογιστικό νέφος, δίκτυα και ενδιάμεσο λογισμικό (AD 7), 2. Ψηφιακός χώρος 

εργασίας, μηχανοργάνωση γραφείου και κινητή υπολογιστική (AD 7), 3.Διακυβέρνηση ΤΠ και 

δεδομένων, διαχείριση προγραμμάτων/χαρτοφυλακίων και έργων, γραφείο διαχείρισης έργου (ΓΔΕ), 

επιχειρηματική και επιχειρησιακή αρχιτεκτονική (AD 7), 4. Σχεδιασμός, ανάπτυξη/διαμόρφωση, 

δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών ΤΠ και ετοιμοπαράδοτων λύσεων· διαχείριση 

δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη (AD 7), 5. Ασφάλεια ΤΠΕ (AD 8) 

 

• 2022/C 76A/02 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AST/151/22 — Βοηθοί (AST 4) στην 

τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους ακόλουθους τομείς: 1. Υποδομές ΤΠΕ, 

υπολογιστικό νέφος, δίκτυα και ενδιάμεσο λογισμικό, 2. Ψηφιακός χώρος εργασίας, μηχανοργάνωση 

γραφείου και κινητή υπολογιστική, 3. Ανάπτυξη/διαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση 

εφαρμογών ΤΠ και ετοιμοπαράδοτων λύσεων· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή 

νοημοσύνη, 4. Ασφάλεια ΤΠΕ 

 

• 2022/C 89A/01 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος — Ελεγκτές/ελέγκτριες (πρόγραμμα NGEU) 

—Έκτακτοι/έκτακτες υπάλληλοι (AD 5-AD 7) 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.097.01.0043.01.ELL&toc=OJ:C:2022:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.097.01.0050.01.ELL&toc=OJ:C:2022:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.097.01.0060.01.ELL&toc=OJ:C:2022:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.070.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:070A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.076.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:076A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.076.01.0032.01.ELL&toc=OJ:C:2022:076A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.089.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:089A:TOC
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

• 2022/C 69/10 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του 

προγράμματος εργασίας 2022 του ΕΣΚ στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και 

καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027) 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:208] 

  

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/135 της Επιτροπής, L22 της 31ης Ιανουαρίου 2022, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη 

χρήση της ουσίας Methyl-N-methylanthranilate (N-μεθυλανθρανιλικό μεθύλιο) στα καλλυντικά 

προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/141 της Επιτροπής, L23 της 21ης Ιανουαρίου 2022, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση ανθρακικών αλάτων νατρίου (E 500) και ανθρακικών αλάτων 

καλίου (E 501) σε μη επεξεργασμένα κεφαλόποδα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/147 του Συμβουλίου, L25 της 3ης Φεβρουαρίου 2022, για την 

εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών 

περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1188 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/149 του Συμβουλίου, L25 της 3ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 101/2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων 

και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Τυνησία 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/169 της Επιτροπής, L28 της 8ης Φεβρουαρίου 2022, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά κατεψυγμένου, αποξηραμένου και σε μορφή σκόνης 

αλευροσκώληκα (προνύμφη Tenebrio molitor) 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 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/175 της Επιτροπής, L29 της 9ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής για τις μετακινήσεις αιγοπροβάτων που προορίζονται 

για αναπαραγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.069.01.0010.01.ELL&toc=OJ:C:2022:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.022.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2022:022:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.023.01.0022.01.ELL&toc=OJ:L:2022:023:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.025.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:025:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.025.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:025:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.028.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2022:028:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.029.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:029:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/176 της Επιτροπής, L29 της 9ης Φεβρουαρίου 2022, για τη 

διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

2021/632 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωικής 

προέλευσης, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, 

σύνθετων προϊόντων, καθώς και σανού και άχυρου που υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους σε 

συνοριακούς σταθμούς ελέγχου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/187 της Επιτροπής, L30 της 10ης Φεβρουαρίου 2022, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά κετυλιωμένων λιπαρών οξέων 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 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/188 της Επιτροπής, L30 της 10ης Φεβρουαρίου 2022, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά Acheta domesticus κατεψυγμένου, αποξηραμένου και σε μορφή 

σκόνης 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 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/194 της Επιτροπής, L31 της 10ης Φεβρουαρίου 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 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/196 της Επιτροπής, L31 της 11ης Φεβρουαρίου 2022, για την 

έγκριση της επέκτασης της χρήσης και της αλλαγής των προδιαγραφών της μαγιάς αρτοποιίας 

(Saccharomyces cerevisiae) επεξεργασμένης με υπεριώδη ακτινοβολία ως νέου τροφίμου βάσει του 

κανονισμού (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) 2022/202 της Επιτροπής, L33 της 14ης Φεβρουαρίου 2022, για τη 

διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου 

νέων τροφίμων ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/191 της Επιτροπής, L36 της 16ης Φεβρουαρίου 2022, για την 

επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα 

καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.029.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2022:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.030.01.0102.01.ELL&toc=OJ:L:2022:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.030.01.0108.01.ELL&toc=OJ:L:2022:030:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.031.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2022:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.031.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2022:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.033.01.0041.01.ELL&toc=OJ:L:2022:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.036.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:036:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/249 της Επιτροπής, L41 της 18ης Φεβρουαρίου 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 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/250 της Επιτροπής, L41 της 21ης Φεβρουαρίου 2022, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/403 όσον αφορά την προσθήκη νέου 

υποδείγματος πιστοποιητικού υγείας των ζώων / επίσημου πιστοποιητικού για την είσοδο στη Βόρεια 

Ιρλανδία προβατοειδών και αιγοειδών από τη Μεγάλη Βρετανία και για την τροποποίηση του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες 

επιτρέπεται η είσοδος προβατοειδών και αιγοειδών στην Ένωση ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/268 της Επιτροπής, L43 της 23ης Φεβρουαρίου 2022, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/898 όσον αφορά την επωνυμία του κατόχου της 

άδειας για το παρασκεύασμα Bacillus licheniformis (ATCC 53757) και της πρωτεάσης του (EC 

3.4.21.19) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/982 όσον 

αφορά την επωνυμία του κατόχου της άδειας παρασκευάσματος βενζοϊκού οξέος, μυρμηκικού 

ασβεστίου και φουμαρικού οξέος ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/270 της Επιτροπής, L43 της 23ης Φεβρουαρίου 2022, για τη 

διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1410 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση 

παρασκευάσματος Bacillus licheniformis DSM 28710 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όρνιθες 

ωοπαραγωγής, μικρά είδη πουλερικών για ωοπαραγωγή, είδη πουλερικών για αναπαραγωγή και 

διακοσμητικά πτηνά (κάτοχος της άδειας: Huvepharma NV) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/271 της Επιτροπής, L43 της 23ης Φεβρουαρίου 2022, για τη 

διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1760 για την έγκριση του παρασκευάσματος 

Bacillus subtilis DSM 25841 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα είδη χοιροειδών, 

συμπεριλαμβανομένων των χοιρομητέρων, εκτός από τη χρήση σε θηλάζουσες χοιρομητέρες με σκοπό 

το όφελος για τα θηλάζοντα χοιρίδια (κάτοχος της άδειας Chr. Hansen A/S) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/272 της Επιτροπής, L43 της 23ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ως 

πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλους τους συΐδες, εκτός των απογαλακτισμένων χοιριδίων και των 

χοιρομητέρων, και για τους σκύλους (κάτοχος της άδειας: Prosol SpA) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/273 της Επιτροπής, L43 της 23ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας για τη χρήση των παρασκευασμάτων Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.041.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2022:041:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.041.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2022:041:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
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Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus 

plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 και Lactiplantibacillus plantarum 

IMI 507028 ως πρόσθετων υλών ενσίρωσης για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/305 της Επιτροπής, L46 της 24ης Φεβρουαρίου 2022, για την 

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

τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων 

χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού 

αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/315 της Επιτροπής, L55 της 17ης Δεκεμβρίου 2021, για 

την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 όσον αφορά την παρέκκλιση 

από την υποχρέωση των χονδρεμπόρων να απενεργοποιούν τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης των 

φαρμάκων που εξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/347 της Επιτροπής, L64 της 1ης Μαρτίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση του αιθέριου ελαίου petitgrain bigarade ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών 

για ορισμένα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:209] 

  

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2022/137 της Επιτροπής, L22 της 28ης Ιανουαρίου 2022, για την 

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

οποίο επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση του βιοκτόνου Mydis σύμφωνα με το άρθρο 55 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 408] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/146 της Επιτροπής, L24 της 1ης Φεβρουαρίου 2022, που καθορίζει 

κατά πόσον ένα προϊόν που περιέχει χλωριούχο αλκυλο(C12-16)διμεθυλοβενζυλαμμώνιο είναι 

βιοκτόνο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/155 της Επιτροπής, L25 της 31ης Ιανουαρίου 2022, για την 

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

οποίο επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση του βιοκτόνου Clinisept + Skin Disinfectant 

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

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 457] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.046.01.0084.01.ELL&toc=OJ:L:2022:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.055.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2022:055:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.064.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:064:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.022.01.0043.01.ELL&toc=OJ:L:2022:022:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.024.01.0133.01.ELL&toc=OJ:L:2022:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.025.01.0020.01.ELL&toc=OJ:L:2022:025:TOC
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• Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/151 του Συμβουλίου, L25 της 3ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με δράση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της απομάκρυνσης ορισμένων ιδιαίτερα ευάλωτων 

ατόμων από το Αφγανιστάν 

 

• Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/153 του Συμβουλίου, L25 της 3ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση 

της απόφασης 2011/486/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων προσώπων, 

ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν 

 

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2022/323 της Επιτροπής, L55 της 22ας Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με 

ανεπίλυτες αντιρρήσεις όσον αφορά τους όρους χορήγησης άδειας για το βιοκτόνο Sojet σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 973]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/325 της Επιτροπής, L55 της 24ης Φεβρουαρίου 2022, για την 

τροποποίηση των εκτελεστικών αποφάσεων (ΕΕ) 2015/698, (ΕΕ) 2017/2448, (ΕΕ) 2017/2452, (ΕΕ) 

2018/1109, (ΕΕ) 2018/1110, 2019/1304, (ΕΕ) 2019/1306 και (ΕΕ) 2021/1388 όσον αφορά τον κάτοχο 

της έγκρισης και τον εκπρόσωπό του στην Ένωση για τη διάθεση, στην αγορά, προϊόντων που 

περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ορισμένους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 1049]  ( 1 )  

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:210] 

  

• Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/114 της Επιτροπής, L24 της 26ης Ιανουαρίου 

2022, σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο «SchwabEX-Guard»( EE 

L 19 της 28.1.2022 )   

 

• Διορθωτικό στη σύσταση (ΕΕ) 2022/108 του Συμβουλίου, L29 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 ( EE L 18 της 27.1.2022 ) 

 

• Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L35 

της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για 

την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ ( EE L 198 της 28.7.2017 ) 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.025.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2022:025:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.025.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2022:025:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.055.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2022:055:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.055.01.0070.01.ELL&toc=OJ:L:2022:055:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.024.01.0136.01.ELL&toc=OJ:L:2022:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.024.01.0136.01.ELL&toc=OJ:L:2022:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.029.01.0044.01.ELL&toc=OJ:L:2022:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.035.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2022:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.035.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2022:035:TOC
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:211] 

  

• Σύσταση (ΕΕ) 2022/210 της Επιτροπής, L35 της 8ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με μια κοινή 

εργαλειοθήκη της Ένωσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ημιαγωγών και έναν μηχανισμό της 

ΕΕ για την παρακολούθηση του οικοσυστήματος ημιαγωγών 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:212] 

  

• Οδηγία (ΕΕ) 2022/228 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L39 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/41/ΕΕ, όσον αφορά την ευθυγράμμισή της 

με τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/274 της Επιτροπής, L43 της 13ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος 

III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση 

για τη χρήση υδραργύρου σε λαμπτήρες φθορισμού ψυχρής καθόδου και σε λαμπτήρες φθορισμού 

εξωτερικού ηλεκτροδίου για ειδικούς σκοπούς ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/276 της Επιτροπής, L43 της 13ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του παραρτήματος 

III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση 

για τη χρήση υδραργύρου σε (συμπαγείς) λαμπτήρες φθορισμού ενός κάλυκα για σκοπούς γενικού 

φωτισμού ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/277 της Επιτροπής, L43 της 13ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του παραρτήματος 

IΙΙ της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση 

για τη χρήση υδραργύρου σε (συμπαγείς) λαμπτήρες φθορισμού ενός κάλυκα για σκοπούς γενικού 

φωτισμού < 30 W με διάρκεια ζωής 20 000 ωρών και άνω ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/278 της Επιτροπής, L43 της 13ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος 

III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση 

για τη χρήση υδραργύρου σε λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.035.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2022:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.039.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.039.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0035.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
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• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/279 της Επιτροπής, L43 της 13ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος 

III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση 

για τη χρήση υδραργύρου σε λοιπούς λαμπτήρες εκκενώσεως για ειδικούς σκοπούς ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/280 της Επιτροπής, L43 της 13ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος 

III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση 

για τη χρήση υδραργύρου σε λοιπούς λαμπτήρες εκκενώσεως χαμηλής πίεσης ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/281 της Επιτροπής, L43 της 13ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του παραρτήματος 

III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση 

για τη χρήση υδραργύρου σε (συμπαγείς) λαμπτήρες φθορισμού ενός κάλυκα για ειδικούς σκοπούς ( 1 

) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/282 της Επιτροπής, L43 της 13ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του παραρτήματος 

III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση 

για τη χρήση υδραργύρου σε μη γραμμικούς τριφωσφορικούς λαμπτήρες ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/283 της Επιτροπής, L43 της 13ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος 

III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση 

για τη χρήση υδραργύρου σε λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης με βελτιωμένο δείκτη χρωματικής 

απόδοσης για σκοπούς γενικού φωτισμού ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/284 της Επιτροπής, L43 της 16ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος 

III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση 

για τη χρήση υδράργυρου σε λαμπτήρες φθορισμού δύο καλύκων για σκοπούς γενικού φωτισμού ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/287 της Επιτροπής, L43 της 13ης Δεκεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος 

III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση 

για τη χρήση υδραργύρου σε λαμπτήρες φθορισμού για σκοπούς γενικού και ειδικού φωτισμού ( 1 ) 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0041.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0044.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0047.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0054.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0057.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.043.01.0064.01.ELL&toc=OJ:L:2022:043:TOC
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:213] 

 

• COM/2022/43 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των χρηματοδοτικών πράξεων 

NextGenerationEU σύμφωνα με το άρθρο 12 της εκτελεστικής απόφασης C(2021)2502 της Επιτροπής 

Ιούνιος - Δεκέμβριος 2021 

 

• COM/2022/55 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/954 σχετικά με πλαίσιο για την 

έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της 

COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της 

ΕΕ) όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στις επικράτειες 

κρατών μελών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 

 

• COM/2022/31 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η στρατηγική της ΕΕ για την τυποποίηση Δημιουργία παγκόσμιων 

προτύπων για μια ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ 

 

• COM/2022/50 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2021/953 σχετικά με πλαίσιο για την 

έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της 

COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της 

ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-

19 

 

• COM/2022/29 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί 

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των τεχνικών επιτροπών δασμολογητέας αξίας και 

κανόνων καταγωγής, που έχουν συσταθεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, 

όσον αφορά, αντίστοιχα, την έκδοση συμβουλευτικών γνωμοδοτήσεων, σχολίων, επεξηγηματικών 

σημειώσεων, περιπτωσιολογικών και άλλων μελετών και παρόμοιων πράξεων σχετικά με τη 

δασμολογητέα αξία εισαγόμενων εμπορευμάτων δυνάμει της συμφωνίας για την εφαρμογή του άρθρου 

VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994, και την έκδοση συμβουλευτικών 

γνωμοδοτήσεων, πληροφοριών και συμβουλών και παρόμοιων πράξεων για τον προσδιορισμό της 

καταγωγής των εμπορευμάτων δυνάμει της συμφωνίας για τους κανόνες καταγωγής 

 

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

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0043&qid=1645782343616&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0055&qid=1645782343616&rid=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0031&qid=1645782343616&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0050&qid=1645782343616&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0029&qid=1645782343616&rid=28
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:214] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 100737-2022  

Κύπρος-Λευκωσία: Μεταλλικό 

νερό 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή 

ομοσπονδιακή αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 25/02/2022  29/03/2022  

2 87202-2022  

Κύπρος-Πάφος: Έτοιμο 

σκυρόδεμα 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή 

ομοσπονδιακή αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 18/02/2022  18/03/2022  

3 32334-2022  

Κύπρος-Λευκωσία: 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή 

ομοσπονδιακή αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Κλειστή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 21/01/2022  28/03/2022  

4 110777-2022  

Ελλάδα-Ιωάννινα: Αμμοχάλικο, 

άμμος, λιθοτρίμματα και 

αδρανή υλικά 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή 

ομοσπονδιακή αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 02/03/2022  07/04/2022  

 

 

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

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100737-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87202-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32334-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110777-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:215] 

 

 

1. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (BRFR20220225015) – Γαλλική εταιρεία 

οποία είναι ένας πλήρως αδειοδοτημένος διαμεταφορέας θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών, 

παρέχει υπηρεσίες από και προς όλα τα μεγάλα λιμάνια και αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία 

μπορεί να προσφέρει τακτικές διατλαντικές μεταφορές ως πλήρως εξουσιοδοτημένος μεταφορέας 

εμπορευμάτων AEO (Authorized Economic Operator) μέσω της διαπίστευσής του. Επίσης, μπορεί να 

συνεργαστεί με το μεγάλο δίκτυο διανομής των αεροπορικών εταιρειών μελών της IATA 

(International Air Transport Association). Η εταιρεία αναζητά νέους συνεργάτες, ώστε να συνάψει 

μαζί τους συμφωνίες υπεργολαβίες. 

 

2. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRIT20220225003) – Ιταλός διανομέας που συνεργάζεται με φορείς του Ιταλικού 

δημοσίου αναζητά βραχυπρόθεσμες συνεργασίες για την παροχή σταθερών ποσοτήτων τροφίμων (που 

πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις). Ο τύπος προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το 

είδος της παροχής που απαιτείται. Η συνεργασία θα γίνει στο πλαίσιο συμφωνιών προμήθειας. 

 

3. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20220221025) – Πολωνός παραγωγός αρτοσκευασμάτων, με έδρα τη 

βορειοανατολική Πολωνία, αναζητά προμηθευτές αλεύρου σίτου για συνεργασία στο πλαίσιο 

συμφωνιών προμηθευτών σε χώρες της ΕΕ. Η εταιρεία αναζητά παραγωγούς/προμηθευτές αλεύρων 

σίτου τύπου 500, τύπου 650, και τύπου 1850. 

 

4. ΤΡΟΦΙΜΑ-ΧΗΜΙΚΑ (BRAT20211129001) – Λιθουανική εταιρεία ειδικεύεται στην πώληση 

προϊόντων διατροφής, καθώς και οικιακών χημικών ειδών και αγαθών, διαθέτοντας το δικό της 

κατάστημα και ηλεκτρονικό κατάστημα. Η εταιρεία επιδιώκει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των 

προϊόντων της και αναζητά προμηθευτές ελαίων για διατροφή , κονσερβών ελιών, οικιακών χημικών 

προϊόντων και χαρτιού υγείας. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να συνάψει συμφωνία παροχής υπηρεσιών 

διανομής. 

 

5. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRO20220214006) – Ρουμανική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην επεξεργασία 

πράσινου καφέ αναζητά νέους προμηθευτές. Η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες 

συνεργασίες στο πλαίσιο της συμφωνίας υπηρεσιών διανομής. 

 

6. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ (BRDK20220222017) – Δανός προμηθευτής γυναικείων ενδυμάτων 

αναζητά Ευρωπαίους προμηθευτές γυναικείων ενδυμάτων που ενδιαφέρονται να συνάψουν συμφωνίες 

προμηθευτή. Ο Δανός προμηθευτής επιδιώκει να διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων του, 

συνεργαζόμενος με άλλους Ευρωπαίους προμηθευτές γυναικείων ενδυμάτων. Η εταιρεία πουλάει 

κυρίως γυναικεία ρούχα που απευθύνονται σε γυναίκες 15-30 ετών. Επιπλέον, η εταιρεία εμπορεύεται 

παπούτσια και άλλα αξεσουάρ. 
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7. Ίδρυση κοινοπραξίας για εισαγωγή αυτοκινήτων της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας DFSK 

(Dongfeng Sokon Motors) Fengon στην Ελλάδα και σε όμορες χώρες. 

 

Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

Εταιρεία:   Leverage International  

 

Η εταιρεία Leverage International με έδρα το Duisburg Γερμανίας απευθύνθηκε στο Γραφείο μας 

εκπροσωπώντας κινέζο επενδυτή, ο οποίος αναζητά στρατηγική συνεργασία (joint venture) με 

εισαγωγική ελληνική εταιρεία αυτοκινήτων και με αντικείμενο την εισαγωγή και διανομή αυτοκινήτων 

της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας DFSK (Dongfeng Sokon Motors) Fengon στην Ελλάδα και σε 

όμορες χώρες. 

 

Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν απευθείας με την 

Leverage International στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

Hansastrasse 1-3 

47051 Duisburg 

Tηλ.: +49 (0)203 39 24 28 28 

Ε mail:    ml@leverageinternational.de 

www.leverageinternational.de 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8030  

 

 

8. Εισαγωγή επεξεργασμένων δημητριακών και συναφών προϊόντων 

 

Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ 

Εταιρεία:   FEDERΑTION OF ISRAELI CHAMBERS OF COMMERCE  

 

Ζήτηση για επεξεργασμένα δημητριακά και συναφή είδη από εταιρεία Bar Lakol Ltd. Ltd., μέσω της 

Ομοσπονδίας Εμπορικών Επιμελητηρίων Ισραήλ. 

 

Διεύθυνση: The Federation of Israeli Chambers of Commerce84 Haashmonaim St 

Πόλη: Tel-Aviv / 67132 

Τηλ.: + 972-3-563 1020/10 

Email: chamber@chamber.org.il 

Website: http://www.chamber-commerce.net/ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8029  

https://agora.mfa.gr/applications/company/6101
https://agora.mfa.gr/applications/company/6143
mailto:ml@leverageinternational.de
https://agora.mfa.gr/applications/application/8030
https://agora.mfa.gr/applications/company/6101
https://agora.mfa.gr/applications/company/5135
mailto:chamber@chamber.org.il
http://www.chamber-commerce.net/
https://agora.mfa.gr/applications/application/8029
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9. Συμπυκνωμένη πάστα τομάτας 

 

Η ομογενειακή επιχείρηση Olympia Foods, με έδρα το Σικάγο, που διαθέτει μονάδα παραγωγής γύρου 

και αρτοσκευασμάτων αναζητεί συμπυκνωμένη πάστα τομάτας (31% στερεά) σε βαρέλι 200 

λίτρων. 

Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Εταιρεία:   Olympia Foods 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απ’ ευθείας με τον Πέτρο Παπαντωνίου, 

petros@olympiafoods.com 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8024  

 

 

10. Αίτημα γερμανικής επιχείρησης για επιχειρηματική συνεργασία με ελληνικές εταιρείες – 

παραγωγούς του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης 

 

H γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «neuemarken GmbH», με έδρα το Αμβούργο, η οποία 

δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο ρούχων, ενδιαφέρεται να συνάψει επιχειρηματική συνεργασία 

με ελληνικές εταιρείες- παραγωγούς του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (ειδικότερα 

εξωτερικών ενδυμάτων). 

 

Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Εταιρεία: neuemarken GmbH  

 

Πρόσωπο Επικοινωνίας: κ. Richard Krauss 

Διεύθυνση: Oberhafenstrasse 1, 20097 Hamburg 

Τηλ: +49 (0) 15146341515 

Email: rk@neuemarken.com 

Website: https://www.neuemarken.com/  

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8028  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/applications/company/6101
mailto:petros@olympiafoods.com
https://agora.mfa.gr/applications/application/8024
https://agora.mfa.gr/applications/company/6142
mailto:rk@neuemarken.com
https://www.neuemarken.com/
https://agora.mfa.gr/applications/application/8028
mailto:sbtse@otenet.gr

