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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:357]  

 

 

 

• 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 

• Αναβολή υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού επιθεώρησης για την εισαγωγή στη Μεγάλη 

Βρετανία οργανικών τροφίμων προέλευσης ΕΕ 

                   

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:358]  

• Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Salon de Vacances στις Βρυξέλλες (24-27 Μαρτίου 2022) 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:359]  

• Συνέντευξη CEO BASF – Προειδοποίηση για κατάρρευση γερμανικής οικονομίας στην περίπτωση 

που επιβληθεί μποϊκοτάζ στις ρωσικές εισαγωγές φυσικού αερίου 

 

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://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20COI%20gb.pdf
https://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20COI%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%202022%20agora%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7%20CEO%20BASF%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7%20CEO%20BASF%20de.pdf
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ΕΛΒΕΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:360]  

• Οικονομικό Προφίλ Ελβετίας 2021 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:361]  

• Επιβολή μηχανισμού ελέγχου τιμολόγησης σε βασικά αγαθά στα ΗΑΕ 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:362]  

• Οι Η.Π.Α. αποτελούν πλέον τον μεγαλύτερο προμηθευτή αερίου της Ισπανίας 

 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:363]  

• Εξαγωγές ύψους 11,2 δισ. δολ. το 2021 για την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία 

• Eτοιμότητα Ισραήλ για εξαγωγές ποσοτήτων φ.α σε Ευρώπη μέχρι το προσεχές καλοκαίρι – 

Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος για East Med 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Μάρτιος 2022 

• Στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Ισραήλ 2021 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:364]  

• Σημείωμα για την Αγορά Καλλυντικών στην Ιταλία 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:365]  

• Ενιαίο πλαίσιο υποστήριξης εξωστρέφειας καναδικών εξαγωγικών επιχειρήσεων 

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:366]  

• Οικονομικό Προφίλ Κύπρου 2021 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:367]  

• Η Ολλανδία πρωτοπόρος στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο υδρογόνου 

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:368]  

• Κυρώσεις της ΕΕ ως απάντηση στην κρίση στην Ουκρανία:FAQs 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82%20-%202021%20ch.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%20%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC%20%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%97%CE%91%CE%95%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91-%CE%97%CE%A0%CE%91-%CE%91%CE%9B%CE%93%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%91,%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%20%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5,%2014042022%202%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82%20%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CF%86%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB%20%CF%83%CE%B5%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%20%CF%86%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB%20%CF%83%CE%B5%20%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%A3%202022%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB%202021%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/COSMETICS%20INDUSTRY%20ITALY%202022%20it.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Trade_Commissioners_Canada%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9B%20%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%202021%20cy.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/hydrogen%20energy%20network%20nl.pdf
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/04/Frequently_Asked_Questions-ukraine.pdf
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:369]  

• Ανάλυση Εμπορικού Ισοζυγίου Ελλάδας-Ρουμανίας για το 2021 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:370]  

• Κυρώσεις από ΕΕ κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

• Κυρώσεις από ΗΠΑ κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

• Ρωσικά Αντίμετρα κατά των Κυρώσεων της Δύσης - Μέτρα για Θωράκιση της Εθνικής Οικονομίας 

• Παράλληλες Εισαγωγές Αγαθών στη Ρωσία 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Μάρτιος 2022 

• Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσίας 2021 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:371]  

• Έρευνα Αγοράς για τους κλάδους Δομικών Υλικών, Μεγάλων Έργων και Ακινήτων στη Σερβία 

 

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.:372] 

 

1. Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας αγοράς ενέργειας («EU Energy Purchase Platform») για την 

εξασφάλιση του εφοδιασμού της Ε.Ε. με φυσικό αέριο, «LNG» και υδρογόνο 

 

2. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας για 

τις βιομηχανικές εκπομπές η οποία αποτελεί βασική νομοθεσία για την πρόληψη και τον έλεγχο της 

ρύπανσης. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα αποτελέσουν γνώμονα για τις βιομηχανικές επενδύσεις 

που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό της Ευρώπης σε μια ανταγωνιστική, κλιματικά ουδέτερη 

οικονομία μηδενικής ρύπανσης έως το 2050. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην προώθηση της 

καινοτομίας, στην επιβράβευση των πρωτοπόρων και στο να συμβάλουν στην εξασφάλιση ισότιμων 

όρων ανταγωνισμού στην αγορά της Ε.Ε 

 

3. Νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ανθρώπινους πόρους με σκοπό την προσέλκυση 

κορυφαίων ταλέντων από όλα τα κράτη μέλη και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων, καθώς και μια 

ανακοίνωση για τον οικολογικό προσανατολισμό με σκοπό να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα 

έως το 2030. 

 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80013
https://agora.mfa.gr/infofiles/20220411_%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%95%CE%95_%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91_%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/20220411_%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%97%CE%A0%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91_%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20ru.pdf
https://www.agora.mfa.gr/infofiles/20220426_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C_%CE%A3%CE%97%CE%9C_%CE%A1%CE%A9_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%B5%CF%89%CF%82_26042022%20ru.pdf
https://www.agora.mfa.gr/infofiles/20220503_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%82_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82%202%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_March_2022%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%A4_%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F_%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3_2021%20ru.pdf
https://www.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%9C%CE%95%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%A9%CE%9D%20rs.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2387
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2238
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2238
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2238
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_1783
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4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος γεωγραφικών 

ενδείξεων (ΓΕ) για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα. Με τα νέα μέτρα 

αναμένεται ότι θα αυξηθεί η χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων σε ολόκληρη την Ε.Ε. προς όφελος 

της αγροτικής οικονομίας καθώς και ότι θα επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας, ιδίως στο 

διαδίκτυο. Σκοπός είναι να διασφαλιστούν η υψηλή ποιότητα και τα υψηλά πρότυπα τροφίμων της 

Ε.Ε., καθώς και να εξασφαλιστεί ότι η πολιτιστική, γαστρονομική και τοπική κληρονομιά μας 

διατηρείται και πιστοποιείται ως αυθεντική εντός της Ε.Ε. και σε ολόκληρο τον κόσμο 

 

5. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τις νέες γονιδιωματικές 

τεχνικές 

 

6. Η ΕΕ και διεθνείς εταίροι διατυπώνουν Διακήρυξη για το μέλλον του διαδικτύου 

 

7. Η Επιτροπή και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων δημιουργούν πιλοτικά μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης που δίνουν έμφαση στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας 

 

8. Η Επιτροπή ανακοινώνει τη συμμετοχή 100 πόλεων στην αποστολή της ΕΕ για κλιματικά ουδέτερες 

και έξυπνες πόλεις έως το 2030 

 

9. Ψηφιοποίηση των θεωρήσεων: η θεώρηση εισόδου στην ΕΕ γίνεται ευκολότερη 

 

10. Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων: ξεκινάει διαδικτυακή ψηφοφορία για τα βραβεία 

αριστείας που θα ανακοινωθούν στις 18 Μαΐου 

 

11. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χορηγεί 624 εκατ. ευρώ σε προηγμένους ερευνητές 

 

12. Φορολόγηση της αλκοόλης: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για 

τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης 

 

13. Χρηματοπιστωτικές αγορές: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες για τα 

αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς 

 

14. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: Επελέγησαν 20 καινοτόμες ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις που θα 

λάβουν χρηματοδότηση 

 

15. Η τριμηνιαία επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη εξετάζει τις 

αιτίες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων στους νέους 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2185
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2185
https://sbtse.gr/2022/05/03/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%81%cf%8c%ce%ba%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%bf-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-kai-diethneis-etairoi-diatyponoyn-diakiryxi-gia-mellon-toy-diadiktyoy-2022-04-29_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-kai-o-eyropaios-epoptis-prostasias-dedomenon-dimioyrgoyn-pilotika-mesa-koinonikis-2022-04-29_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-kai-o-eyropaios-epoptis-prostasias-dedomenon-dimioyrgoyn-pilotika-mesa-koinonikis-2022-04-29_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-anakoinonei-ti-symmetohi-100-poleon-stin-apostoli-tis-ee-gia-klimatika-oydeteres-kai-2022-04-28_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-anakoinonei-ti-symmetohi-100-poleon-stin-apostoli-tis-ee-gia-klimatika-oydeteres-kai-2022-04-28_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/psifiopoiisi-ton-theoriseon-i-theorisi-eisodoy-stin-ee-ginetai-eykoloteri-2022-04-27_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiki-ebdomada-epaggelmatikon-dexiotiton-xekinaei-diadiktyaki-psifoforia-gia-ta-brabeia-2022-04-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-symboylio-ereynas-horigei-624-ekat-eyro-se-proigmenoys-ereynites-2022-04-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/forologisi-tis-alkoolis-i-epitropi-anazita-apopseis-shetika-me-toys-kanones-se-epipedo-ee-gia-toys-2022-04-12_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/forologisi-tis-alkoolis-i-epitropi-anazita-apopseis-shetika-me-toys-kanones-se-epipedo-ee-gia-toys-2022-04-12_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/hrimatopistotikes-agores-i-epitropi-xekinaei-diaboyleysi-shetika-me-toys-kanones-gia-ta-amoibaia-2022-04-12_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/hrimatopistotikes-agores-i-epitropi-xekinaei-diaboyleysi-shetika-me-toys-kanones-gia-ta-amoibaia-2022-04-12_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/neo-eyropaiko-mpaoyhaoys-epelegisan-20-kainotomes-eyropaikes-neofyeis-epiheiriseis-poy-tha-laboyn-2022-04-12_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-triminiaia-episkopisi-tis-apasholisis-kai-ton-koinonikon-exelixeon-stin-eyropi-exetazei-tis-aities-2022-04-11_el
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:373] 

 

 

1. Διαβούλευση με θέμα: «Συμφωνίες βιωσιμότητας στη γεωργία — κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 

την παρέκκλιση από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία». Υποβολή απόψεων έως 23 Μαΐου 2022. 

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:374] 

 

 

1. World Intellectual Property Report 2022 -  The Direction of Innovation 

 

2. Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Practical Guide on Biodiversity for SMEs in the Agri-Food 

Sector» που αφορά πρακτικός οδηγός βιοποικιλότητας για μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον 

αγροδιατροφικό τομέα 

 

3. Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Sustainable and Circular Textiles by 2030» που αφορά 

αειφόρα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έως το 2030 

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:375] 

 

 

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 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13305-Sustainability-agreements-in-agriculture-guidelines-on-antitrust-derogation/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13305-Sustainability-agreements-in-agriculture-guidelines-on-antitrust-derogation/public-consultation_el
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-944-2022-en-world-intellectual-property-report-2022.pdf
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/assets/pdf/2022/EU%20B@B%20SME%20Guidance_2022.pdf
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/assets/pdf/2022/EU%20B@B%20SME%20Guidance_2022.pdf
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/05/Textiles_Factsheet.pdf
mailto:svaina@sbtse.gr
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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. «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που 

υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» 

 

Διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε 

περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές, καθώς και στη διατήρηση της συνέχειας της 

οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (με 

περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 13/5/2022 - 17/6/2022, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5541  

 

 

3. «Δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του 

δημόσιου τομέα και την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων (Β' φάση)» 

 

Δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα 

με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, είτε να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα με 

παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης για το σύνολο ή/και ειδικότερα για υποσύνολα υπαλλήλων, είτε 

να αφορούν στην υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων για επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας, τα οποία 

θα είναι σχεδιασμένα σε στενή συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς που θα τα αιτούνται, προκειμένου 

να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητές τους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 8/4/2022 - 31/5/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5533  

 

 

 

4. «Υποστήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Στερεά Ελλάδα» 

 

Παρεμβάσεις που εντάσσονται στις εγκεκριμένες «Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) των 

Ενδιάμεσων Φορέων Δήμου Λαμιέων, Δήμου Χαλκιδέων και Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-

Θεσπιέων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5541
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5533
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Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 11/4/2022 - 31/8/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5535  

 

 

 

5. «Ενίσχυση Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων 

ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών 

γυμναστήριου και σχολών χορού» 

 

Ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, 

τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/ διασκέδασης/ ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες 

αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των 

συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 16/3/2022 - 20/5/2022, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5516  

 

 

 

6. «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 - 13/5/2022, ώρα 15:00 

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

 

 

 

7. «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. 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5535
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5516
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=85&cs=
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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  

 

 

 

8. «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων στον τομέα του πολιτισμού στη Στερεά Ελλάδα» 

 

Χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων στον τομέα του πολιτισμού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα 

οποία θα δύνανται να χρηματοδοτηθούν και υλοποιηθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 13/12/2021 - 30/6/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5474  

 

 

 

9. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων - 2η Πρόσκληση» 

 

Πράξεις με στόχο την επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης 

της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν σε έργα τα οποία 

υλοποιούνται στη βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση 

αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής  γεωργίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 10/1/2022 - 6/5/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5502  

 

 

 

10. «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών σε αστικές και 

περιαστικές περιοχές στη Στερεά Ελλάδα» 

 

Χρηματοδότηση 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  

 

 

 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5501
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5474
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5502
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5421
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11. «Δράσεις επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού Φορέων του Δημοσίου Τομέα [ΠΡ 58]» 

 

Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης των σωφρονιστικών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας 

Αντεγκληματικής Πολιτικής.. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  11/10/2021 - 13/6/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5394  

 

 

 

12. «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  

 

 

13. «Ηλεκτρονική διαδικασία διακίνησης διαβαθμισμένων πληροφοριών» 

 

Προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και λογισμικών για τη δημιουργία υποδομών 

κρυπτογράφησης και ασφαλούς ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών., καθώς και ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής:  23/2/2021 - 22/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5152  

 

 

 

14. «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=5394
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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15. «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  

 

 

16. «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».  

https://www.gov.gr/el/sdg/funding-business/finance-at-national-level/low-interest-rate-working-capital-loan-

public-guarantee/entrepreneurship-fund-ii-tepikh-ii 

 

 

17. Μέτρο 11  «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/4259-biologi-kalliergies11 

 

18. Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

Περισσότερες πληροφορίες: https://hdb.gr/  

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: InnovateNow 

 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ), ως Equity Platform του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», συνεχίζει να στηρίζει το Ελληνικό οικοσύστημα της 

νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας #FinancingInnovation και ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου, 

επενδυτικού εργαλείου, με την ονομασία “InnovateNow”, σε συνεργασία με το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Πρόκειται για ένα fund-of-funds που στοχεύει στη σύσταση επενδυτικών ταμείων που θα καλύψουν όλη την 

αλυσίδα χρηματοδότησης των ελληνικών νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων (startups) με εξωστρεφή 

χαρακτηριστικά και προοπτικές σημαντικής κλιμάκωσης (scalability). Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση 

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://www.gov.gr/el/sdg/funding-business/finance-at-national-level/low-interest-rate-working-capital-loan-public-guarantee/entrepreneurship-fund-ii-tepikh-ii
https://www.gov.gr/el/sdg/funding-business/finance-at-national-level/low-interest-rate-working-capital-loan-public-guarantee/entrepreneurship-fund-ii-tepikh-ii
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/4259-biologi-kalliergies11
https://hdb.gr/
https://hdbi.gr/el/prosklhseis-endiaferontos/prosklisi-gia-ekdilosi-endiaferontos-innovatenow
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μέσω ΕΑΤΕ ανέρχεται σε 100 εκ. ευρώ, με στόχο να συσταθούν επενδυτικά σχήματα διαχείρισης 

κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital funds), με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. 

Η ΕΑΤΕ προσκαλεί ενδιαφερομένους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύσταση και διαχείριση επενδυτικών 

σχημάτων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital funds). Τα εν λόγω επενδυτικά σχήματα θα πρέπει 

να βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του ιδιωτικού τομέα που θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά 

κριτήρια και θα επενδύουν με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια ή/και μέσω οιονεί ιδίων κεφαλαίων σε 

νεοφυείς, καινοτόμες επιχειρήσεις με σημαντικές προοπτικές κλιμάκωσης, που διατηρούν εγκατάσταση τη 

στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης στην Ελληνική επικράτεια. 

 

2. Νέες προκηρύξεις του ευρωπαϊκού προγράμματος «Eurostars» με στόχο την υποστήριξη καινοτόμων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων χρηματοδοτώντας έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε συνεργασία με 

διεθνείς εταίρους (μεγάλες εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί). Υποβολή αιτήσεων έως 15 

Σεπτεμβρίου 2022 

 

3. Νέος κύκλος του προγράμματος «Ideas Powered for Business SME Fund» του Ταμείου για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜμΕ) με στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜμΕ στην Ε.Ε. 

Το Ταμείο για τις ΜμΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το Γραφείο 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. («European Union Intellectual Property Office – EUIPO»). Υποβολή 

αιτήσεων έως 16 Δεκεμβρίου 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://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2022-call-2
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:376] 

 

 

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. Διεθνής Ημερίδα Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συναντήσεων (Β2Β) «GreenTech», 10-11 

Μαΐου 2022, Βιέννη, Αυστρία 

 

 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στις 10 και 11 Μαΐου 2022. Στις Ημέρες GreenTech 2022, εταιρείες και 

ειδικοί από περισσότερες από 50 χώρες θα έχουν τη δυνατότητα δικτύωσης για θέματα, έργα και 

προϊόντα στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/03/exhibition-plan2022-pste.pdf
https://www.kye.com.gr/category/anakoinwseis/
https://greentechdays2022.b2match.io/
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3. Διεθνής Ημερίδα Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συναντήσεων (Β2Β) «Mechano-Tex», 25 

Μαΐου 2022, Πράτο, Ιταλία 

 

 

 

Η Mechano-Tex είναι αφιερωμένη στις νέες τεχνολογίες που προσφέρονται στη βιομηχανία 

κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης από παραγωγούς κλωστοϋφαντουργικών μηχανημάτων και 

ερευνητικών κέντρων. Οι B2B συναντήσεις θα έχουν διάρκεια 20 λεπτών με στόχο την αξιολόγηση 

και την ενθάρρυνση συνεργασιών. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

4. 7η έκδοση των ICT Spring International Business Meetings by b2fair® 30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου 

2022 

 

 

 

Η 7η έκδοση των ICT Spring International Business Meetings by b2fair® θα διοργανωθεί στις 30 

Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2022 από το Enterprise Europe Network του Εμπορικού Επιμελητηρίου 

Λουξεμβούργου Λουξεμβούργου, σε στενή συνεργασία με την Farvest, στις εγκαταστάσεις της 

Luxexpo – η Box, το συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο του Λουξεμβούργου. 

 

https://mechano-textile-matchmaking.b2match.io/
https://www.ictspring.com/#msdynttrid=MNflRaQSGuh3Hw7_08LckOa4Kgha6yOqnHXw7bEBq4o
https://www.ictspring.com/#msdynttrid=MNflRaQSGuh3Hw7_08LckOa4Kgha6yOqnHXw7bEBq4o
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Το ICT Spring επιστρέφει ξανά στο δρόμο με μια προσωπική έκδοση, που έχει σχεδιαστεί για να είναι 

το μέρος όπου η ψηφιακή, η τεχνολογία και η επιστήμη συγκλίνουν, συγκεντρώνοντας κινητήριους 

παράγοντες από πολλούς διαφορετικούς κλάδους σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα. 

Αυτή η εκδήλωση υψηλού επιπέδου τεχνολογίας θα επικεντρωθεί στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις 

που φέρνει η χρήση νέων τεχνολογιών που επαναπροσδιορίζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις 

στρατηγικές και τους χώρους εργασίας. 

 

Το ICT Spring International Matchmaking Event διοργανώνεται με στόχο να βοηθήσει τις ΜΜΕ στην 

κοινότητα των ΤΠΕ να εξερευνήσουν βιώσιμες συνεργασίες. Η εκδήλωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

 

• 2 ημέρες εξειδικευμένων επιχειρηματικών συναντήσεων με την ευκαιρία να οικοδομήσουμε ισχυρές 

σχέσεις και συνεργασίες στον τομέα των ΤΠΕ. 

• Συμμετοχή σε επιτόπια επίσκεψη στον υπολογιστή υψηλών επιδόσεων MeluXina (TBC) του 

Λουξεμβούργου. 

• Ευκαιρία συμμετοχής στα εαρινό συνέδρια ICT. 

• Δωρεάν εισιτήριο εισόδου στο ICT Spring. 

• Πρόσβαση στο after party του ICT Spring. 

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

 

• Early Bird έως τις 29 Απριλίου: 75 EUR / συμμετέχων 

• Μετά τις 29 Απριλίου: 100 EUR / συμμετέχων 

 

 

5. Εκδήλωση διεθνών συναντήσεων B2B για τον τομέα των καλλυντικών και φαρμακευτικών 

προϊόντων - SLAVIC B2Beauty, 21-22 Ιουνίου 2022 
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Το Regional Centre for Innovation and Technology Transfer LTD, μέλος του Enterprise Europe 

Network, και η εταιρεία Kielce Trade Fairs   διοργανώνουν εκδήλωση διεθνών συναντήσεων B2B για 

τον τομέα των καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων - SLAVIC B2Beauty, στις 21-

22/06/2022,. Αναμένονται συμμετέχοντες από Κίνα, Κατάρ, Βραζιλία, Γαλλία, Ιταλία, Ουκρανία, 

Τουρκία, καθώς και από άλλες βαλκανικές και ασιατικές χώρες. 

 

Οι συναντήσεις αντιστοίχισης είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να συναντήσετε πιθανούς 

συνεργάτες για συνεργασία σε συνομιλίες 30 λεπτών πρόσωπο-2 πρόσωπο. Οι εταιρείες θα 

συναντηθούν σε μια ειδικά καθορισμένη ζώνη συνεδριάσεων B2B στον εκθεσιακό χώρο. Οι 

συναντήσεις θα γίνονται στα αγγλικά. Μεταφραστές θα είναι διαθέσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια της 

εκδήλωσης. 

 

Δήλωση Συμμετοχής: https://www.targikielce.pl/en/slavic-b2beauty/merchants-zone/application-form-

for-merchants  

 

Κόστος  - Δωρεάν  

 

Συναντήσεις: 

Ιούνιος 21 - 22, 2022 - 10.00 π.μ. - 3.00 μ.μ. 

 

 

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.:377] 

 

 

• 2022/C 151/04 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις 

αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται 

στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χημικών προϊόντων (REACH) (Δημοσιεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 άρθρο 

64 παράγραφος 9)  ( 1 ) 

 

https://www.targikielce.pl/en/slavic-b2beauty/merchants-zone/application-form-for-merchants
https://www.targikielce.pl/en/slavic-b2beauty/merchants-zone/application-form-for-merchants
mailto:svaina@sbtse.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.151.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2022:151:TOC
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• 2022/C 151/05 Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

• 2022/C 151/06 Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

• 2022/C 151/07 Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

• 2022/C 151/08 Γνωμοδότηση Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

• 2022/C 159/06 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 7ης Απριλίου 2022, για τον διορισμό 

εκπροσώπων των κρατών μελών ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού 

συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

 

• 2022/C 167/02 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της κινητικότητας 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, και ιδίως της ευρωπαϊκής κινητικότητας, κατά την αρχική και 

ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και κατάρτισή τους 

 

• 2022/C 167/03 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

ενδυνάμωση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το μέλλον της Ευρώπης 

 

• 2022/C 173I/01 Συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

• 2022/C 167A/01 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AST/152/22 — Βοηθοί γλωσσικού 

κλάδου (AST 1) για τις ακόλουθες γλώσσες: Εσθονικά (ET), κροατικά (HR), ιταλικά (IT), ολλανδικά 

(NL), πολωνικά (PL), πορτογαλικά (PT) 

 

• 2022/C 173A/01 Προκήρυξη κενής θέσης ECA/2022/6 — Διευθυντής/Διευθύντρια — μία θέση 

(ομάδα καθηκόντων AD, βαθμός 14) — Έλεγχος 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.151.01.0005.01.ELL&toc=OJ:C:2022:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.151.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2022:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.151.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2022:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.151.01.0008.01.ELL&toc=OJ:C:2022:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.159.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2022:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.167.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2022:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.167.01.0009.01.ELL&toc=OJ:C:2022:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.173.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:173I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.167.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:167A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.173.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:173A:TOC
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• 2022/C 174A/01 Πρόσκληση προς υποβολή υποψηφιοτήτων — Διευθυντής Επικοινωνίας (βαθμός AD 

14 ή AD 15) 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

• 2022/C 163/06 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων GR/002/22 — Πρόγραμμα ακαδημαϊκής έρευνας 

του EUIPO 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:378] 

  

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/524 της Επιτροπής, L105 της 27ης Ιανουαρίου 2022, για 

τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/577 όσον αφορά ορισμένες αναφορές σε 

κτηνιατρικά φάρμακα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/527 της Επιτροπής, L105 της 1ης Απριλίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο «ARIEL chlorine Professional System 5 

chlorine bleach for white wash» ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/528 της Επιτροπής, L105 της 1ης Απριλίου 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 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/537 της Επιτροπής, L106 της 4ης Απριλίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας σε παρασκεύασμα εκχυλίσματος λεμονιού ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα 

ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/538 της Επιτροπής, L106 της 4ης Απριλίου 2022, σχετικά με την 

ανανέωση της άδειας του βενζοϊκού νατρίου ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για απογαλακτισμένα 

χοιρίδια, τη χορήγηση νέας άδειας για απογαλακτισμένα χοιρίδια άλλων συϊδών και την κατάργηση 

του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 496/2011 (κάτοχος της άδειας: Taminco Finland Oy) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/565 της Επιτροπής, L109 της 7ης Απριλίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος 3-νιτροοξυπροπανόλης ως πρόσθετης ύλης 

ζωοτροφών για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και αγελάδες για αναπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.174.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:174A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.163.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2022:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.105.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.105.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.105.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2022:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.106.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2022:106:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.106.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2022:106:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.109.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2022:109:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   19 
 

DSM Nutritional Products Ltd, η οποία εκπροσωπείται στην Ένωση από την DSM Nutritional Products 

Sp. z o.o.) ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/566 της Επιτροπής, L109 της 7ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία flutianil (φλουτιανίλη) μέσα ή 

πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/586 της Επιτροπής, L112 της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του 

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

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

χημικών προϊόντων (REACH) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/588 της Επιτροπής, L112 της 8ης Απριλίου 2022, για την 

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

τις καταχωρίσεις για 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 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/593 της Επιτροπής, L114 της 1ης Μαρτίου 2022, σχετικά με τη 

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

ορισμένα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/617 της Επιτροπής, L115 της 12ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα υδραργύρου στα ψάρια 

και το αλάτι ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/618 της Επιτροπής, L115 της 12ης Απριλίου 2022, για τη 

διόρθωση της γαλλικής γλωσσικής έκδοσης του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1533 της 

Επιτροπής για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων που 

κατάγονται ή αποστέλλονται από την Ιαπωνία μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της 

Φουκουσίμα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/633 της Επιτροπής, L117 της 13ης Απριλίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 ως 

πρόσθετης ύλης ενσίρωσης για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.109.01.0035.01.ELL&toc=OJ:L:2022:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.112.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2022:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.112.01.0048.01.ELL&toc=OJ:L:2022:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.114.01.0044.01.ELL&toc=OJ:L:2022:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.115.01.0060.01.ELL&toc=OJ:L:2022:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.115.01.0064.01.ELL&toc=OJ:L:2022:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.117.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2022:117:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/634 της Επιτροπής, L117 της 13ης Απριλίου 2022, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 όσον αφορά την ταξινόμηση της ουσίας 

βαμβερμυκίνη σχετικά με το ανώτατο όριο καταλοίπων της σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/643 της Επιτροπής, L118 της 10ης Φεβρουαρίου 2022, για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των γεωργικών φαρμάκων, των βιομηχανικών χημικών 

ουσιών, των έμμονων οργανικών ρύπων και του υδραργύρου, και την επικαιροποίηση των 

τελωνειακών κωδικών ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/648 της Επιτροπής, L119 της 15ης Φεβρουαρίου 2022, για 

την τροποποίηση του παραρτήματος XI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ύψος της στήριξης της Ένωσης για τους τύπους 

παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη για το οικονομικό έτος 2023  

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/649 της Επιτροπής, L119 της 20ής Απριλίου 2022, για την 

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

τις καταχωρίσεις για τον Καναδά, 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 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/650 της Επιτροπής, L119 της 20ής Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα 

πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές για το 

διοξικό νάτριο [Ε 262(ii)] ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/652 της Επιτροπής, L119 της 20ής Απριλίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση του εκχυλίσματος νεραντζιού ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για 

ορισμένα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/653 της Επιτροπής, L119 της 20ής Απριλίου 2022, για τη 

χορήγηση άδειας σε παρασκεύασμα από εκχύλισμα φύλλων Melissa officinalis L. ως πρόσθετη ύλη 

ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/654 της Επιτροπής, L119 της 20ής Απριλίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση της βουτυλυδροξυανισόλης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για γάτες ( 

1) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.117.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2022:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.118.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2022:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.119.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.119.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2022:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.119.01.0065.01.ELL&toc=OJ:L:2022:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.119.01.0074.01.ELL&toc=OJ:L:2022:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.119.01.0079.01.ELL&toc=OJ:L:2022:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.119.01.0084.01.ELL&toc=OJ:L:2022:119:TOC
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• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/671 της Επιτροπής, L122 της 4ης Φεβρουαρίου 2022, για 

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

όσον αφορά ειδικούς κανόνες για τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές 

στα ζώα, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, τα μέτρα 

παρακολούθησης που πρέπει να λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

με τους κανόνες ταυτοποίησης και καταχώρισης για τα βοοειδή, τα αιγοειδή και τα προβατοειδή ή μη 

συμμόρφωσης ορισμένων βοοειδών κατά τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης, και για την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/98 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/672 της Επιτροπής, L122 της 22ας Απριλίου 2022, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 όσον αφορά τις προδιαγραφές του νέου 

τροφίμου «trans-ρεσβερατρόλη» (από μικροβιακή πηγή) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/673 της Επιτροπής, L122 της 22ας Απριλίου 2022, για την 

έγκριση της διάθεσης στην αγορά πρωτεΐνης από ροβίτσα (Vigna radiata) ως νέου συστατικού 

τροφίμων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 

1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/678 της Επιτροπής, L124 της 26ης Απριλίου 2022, για την 

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

τις καταχωρίσεις για τον Καναδά, 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 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/684 της Επιτροπής, L126 της 28ης Απριλίου 2022, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 όσον αφορά τις προϋποθέσεις χρήσης του 

νέου τροφίμου «γαλακτοολιγοσακχαρίτης» ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/686 της Επιτροπής, L126 της 28ης Απριλίου 2022, για την 

τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2015/1295 και (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά 

τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας sulfoxaflor (σουλφοξαφθόριο) ( 1 ) 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.122.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2022:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.122.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2022:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.122.01.0027.01.ELL&toc=OJ:L:2022:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.124.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.126.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2022:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.126.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2022:126:TOC
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:379] 

   

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/529 της Επιτροπής, L105 της 31ης Μαρτίου 2022, για την έγκριση 

της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς 

τροποποιημένη ελαιοκράμβη 73496 (DP-Ø73496-4) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 1868]  ( 

1) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2022/530 της Επιτροπής, L105 της 31ης Μαρτίου 2022, για την έγκριση 

της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς 

τροποποιημένο βαμβάκι GHB811 (BCS-GH811-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 1873]  ( 

1) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/531 της Επιτροπής, L105 της 31ης Μαρτίου 2022, για την έγκριση 

της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς 

τροποποιημένη σόγια GMB151 (BCS-GM151-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 1893]  ( 

1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2022/560 της Επιτροπής, L108 της 31ης Μαρτίου 2022, για την ανανέωση 

της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από 

γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 (BCS-GHØØ2-5) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

C(2022) 1891]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/575 της Επιτροπής, L109 της 6ης Απριλίου 2022, σχετικά με 

έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση αφθώδους πυρετού μέσω φορτίων σανού 

και άχυρου από τρίτες χώρες ή εδάφη και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

2020/2208 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 2078]  ( 1 ) 

  

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2022/679 της Επιτροπής, L124 της 19ης Ιανουαρίου 2022, για την 

κατάρτιση καταλόγου επιτήρησης ουσιών και ενώσεων που προκαλούν ανησυχία για το νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 142]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/677 της Επιτροπής, L127 της 31ης Μαρτίου 2022, για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.105.01.0039.01.ELL&toc=OJ:L:2022:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.105.01.0045.01.ELL&toc=OJ:L:2022:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.105.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2022:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.108.01.0060.01.ELL&toc=OJ:L:2022:108:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.109.01.0069.01.ELL&toc=OJ:L:2022:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.124.01.0041.01.ELL&toc=OJ:L:2022:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.127.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:127:TOC
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Συμβουλίου όσον αφορά το γλωσσάριο των κοινών ονομασιών συστατικών που χρησιμοποιούνται 

στην επισήμανση των καλλυντικών προϊόντων  ( 1 ) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:380] 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2022/542 του Συμβουλίου, L107 της 5ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση των 

οδηγιών 2006/112/ΕΚ και (ΕΕ) 2020/285 όσον αφορά τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2022/642 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L118 της 12ης Απριλίου 

2022, για την τροποποίηση των οδηγιών 2001/20/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ όσον αφορά παρεκκλίσεις από 

ορισμένες υποχρεώσεις που αφορούν ορισμένα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση τα οποία διατίθενται 

στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία και στην Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα ( 

1 ) 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:381] 

 

• Σύσταση (ΕΕ) 2022/553 της Επιτροπής, L107 της 5ης Απριλίου 2022, για την παρακολούθηση της 

παρουσίας τοξινών Alternaria στα τρόφιμα 

 

• Σύσταση (ΕΕ) 2022/561 της Επιτροπής, L108 της 6ης Απριλίου 2022, για την παρακολούθηση της 

παρουσίας γλυκοαλκαλοειδών στις πατάτες και στα παράγωγα προϊόντα πατάτας 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:382] 

 

• COM/2022/181 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

ανατέθηκε στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας 

των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 

 

• COM/2022/151 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.107.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:107:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.118.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2022:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.118.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2022:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.107.01.0090.01.ELL&toc=OJ:L:2022:107:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.108.01.0066.01.ELL&toc=OJ:L:2022:108:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0181&qid=1651231491462&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0151&qid=1651231491462
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• COM/2022/156 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και 

έλεγχος της ρύπανσης) και της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί 

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων 

 

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

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

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:383] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 176447-2022  

Κύπρος-Λευκωσία: Προϊόντα 

ατομικής περιποίησης 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 05/04/2022  04/05/2022  

2 168812-2022  

Κύπρος-Λεμεσός: Θειούχα και 

θειικά άλατα· νιτρικά, φωσφορικά 

και ανθρακικά άλατα 

Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου 

δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 01/04/2022  16/05/2022  

3 217382-2022  

Ελλάδα-Τρίπολη: Πετρελαϊκά 

προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και 

άλλες πηγές ενέργειας 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 26/04/2022  23/05/2022  

4 209570-2022  

Ελλάδα-Ηράκλειο: Φράγματα 

ασφαλείας 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

GR 20/04/2022  23/05/2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0156R%2802%29&qid=1651231491462
mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176447-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168812-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217382-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209570-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
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Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

 

 

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 

 

 
 

Πλατφόρμα Supply Chain Resilience (SCR) για επιχειρήσεις 

 που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα   

 

 

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις δυσλειτουργίες της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας; Αν ΝΑΙ, τότε 

συνδεθείτε με την πλατφόρμα Supply Chain Resilience και αναζητήστε νέους συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, με τις 

επιχειρήσεις να πλήττονται σοβαρά από τις δυσλειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να αντιμετωπίσει 

αυτές τις προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολόγησε νέα μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 

ενιαίας αγοράς και την οικοδόμηση μιας βιώσιμης, ψηφιακής και παγκοσμίως ανταγωνιστικής οικονομίας. 

Μεταξύ αυτών δημιούργησε και την πλατφόρμα με τον τίτλο "Supply Chain Resilience", που απευθύνεται σε 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις δυσλειτουργίες της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.  

https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/home 

Αυτή θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν, να αναδιαρθρώσουν ή να αντικαταστήσουν τις 

υπάρχουσες αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και την προμήθεια α' υλών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων 

ή/και (ημι-ετοίμων) προϊόντων ή υπηρεσιών που χρειάζονται για να συνεχίσουν την παραγωγή τους. 

 

mailto:svaina@sbtse.gr
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/home
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/home
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Η πλατφόρμα εστιάζει στους ακόλουθους οικονομικούς τομείς: 

 

• Αγροδιατροφή  --Κατασκευές 

• Ψηφιακές υπηρεσίες --Ηλεκτρονική 

• Βιομηχανίες Εντάσεως Ενέργειας 

• Υγεία, Κινητικότητα 

• Μεταφορές—Αυτοκίνητα 

• Πρώτες ύλες  -- Ανανεώσιμη ενέργεια----Κλωστοϋφαντουργία 

 

1) Εγγραφή 

Εγγραφείτε μέσω του κουμπιού Εγγραφή https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup 

 

2) Δημοσιεύστε ένα προφίλ επιχείρησης για να παρουσιάσετε τις ανάγκες σας 

Το προφίλ σας πρέπει να περιγράφει ποιος είστε, τι μπορείτε να προσφέρετε σε πιθανούς συνεργάτες και 

ποιους θέλετε να γνωρίσετε.*Ένα καλό προφίλ θα δημιουργήσει σημαντικό ενδιαφέρον και περισσότερα 

αιτήματα για συνάντηση, επομένως φροντίστε να παρέχετε πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες για να 

προσελκύσετε νέους επισκέπτες και συνεργάτες 

Σημαντικό: δημιουργήστε τουλάχιστον μία ευκαιρία MARKETPLACE εξηγώντας το 

προϊόν/υπηρεσία/συνεργασία/εξειδίκευση που αναζητάτε ή προσφέρετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:384] 

 

 

1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (BRLV20220503003) – ΜΜΕ από τη 

Λετονία είναι έμπορος γεωργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών τρακτέρ. Η εταιρεία προσφέρει 

διάφορα αγροτικά μηχανήματα, ελαστικά, ανταλλακτικά για επισκευή και συντήρηση τρακτέρ και 

αγροτικών μηχανημάτων. Λόγω των παγκόσμιων αλλαγών στο εμπόριο και τα logistics, η εταιρεία 

αναζητά κατασκευαστές και προμηθευτές ικανούς να παραδώσουν ανταλλακτικά για συντήρηση και 

επισκευή. 

 

2. ΧΑΛΥΒΑΣ (BRSE20220425013) – Καινοτόμος σουηδική εταιρεία αναζητά παραγωγό χάλυβα που 

μπορεί να προμηθεύσει πλάκες δαπέδου. 

 

3. ΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (BRSE20220422001) – Σουηδική start-up 

ιδρύει μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου B2C που προσφέρει ανακυκλωμένα, vegan νήματα για 

χειροτεχνίες και έργα τέχνης, καθώς και αξεσουάρ. Η εταιρεία αναζητά κατασκευαστές και 

προμηθευτές αυτών των συγκεκριμένων υλικών. 

 

4. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRO20220421004) – Ρουμανική εταιρεία, με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στη 

βιομηχανία τροφίμων, εξειδικευμένη στο εμπόριο προϊόντων διατροφής, αναζητά συνεργάτες που 

μπορούν να τους προμηθεύσουν ζυμαρικά, ηλιέλαιο και ρύζι. Η εταιρεία χρειάζεται μεγάλες 

ποσότητες από αυτά τα προϊόντα, βάσει συμφωνίας προμηθευτή. Η εταιρεία επιθυμεί να συνεργαστεί 

με εταιρείες που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

5. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ (BRPL20220412016) – Πολωνική εταιρεία επικεντρώθηκε 

πρόσφατα στις κατασκευές από αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα, όπως προφίλ βεράντας για 

αεριζόμενες βεράντες. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται δεν απαιτεί κόλληση και αποστραγγίζει πολύ 

καλά το νερό από τις βεράντες. Επιπλέον, η εταιρεία κατασκευάζει ανοίγματα αλουμινίου για 

περιφράξεις και χωρίσματα μπαλκονιών. Η εταιρεία αναζητά προμηθευτές αλουμινίου και 

ανοξείδωτου χάλυβα. 

 

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ (BRRO20220405002) – Εδραιωμένο ρουμανικό τυπογραφείο 

ενδιαφέρεται να συνάψει συμφωνίες προμηθευτών για την αγορά διαφόρων τύπων χαρτιού και 

χαρτονιού, που απαιτούνται για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και άλλων τύπων 

λογοτεχνίας, καθώς και για την παραγωγή χαρτικών. 

 

7. Ζήτηση παρασκευασμένων θαλασσινών σε κονσέρβα 

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων.  

Χώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
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Εταιρεία: Conte Brothers Importers Pty Ltd  

Διεύθυνση: 27 Green Street, Thomastown / 3074 

Τηλ: +61 3 94663612 

Email: tony@contebros.com.au 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8041 

 

8. Υάλινες συσκευασίες 

Η εταιρεία συσκευασίας, εμπορίας και διανομής τροφίμων “SaboPack” με έδρα το Σεράγεβο, επιθυμεί 

να προμηθευτεί προϊόντα από ελληνικές εταιρείες παραγωγής υάλινων συσκευασιών (φιάλες, βάζα 

κλπ), προκειμένου να καλύψει  ανάγκες πελατών της. 

Χώρα: ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Εταιρεία: "SaboPack" Packaging company  

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Γενικός Διευθυντής, κ. Harun Bećirović 

Διεύθυνση: Kurta Schorka 24a, Sarajevo / 71000 

Τηλ: +387 62180181, +387 (33) 676 110 

Email: info@sabopack.ba 

Website: https://sabopack.ba/ 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8039  

 

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  
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