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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:447]  

• Παρουσίαση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2022 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού 

Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2022, πατώντας ΕΔΩ. 

 

• Θεματική Ημερίδα "Ημέρες Πληροφόρησης Επιχειρηματιών" 

 

 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των "Ημερών Πληροφόρησης Επιχειρηματιών" που στοχεύουν στην 

ενημέρωση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής κοινότητας για τις διεθνείς αγορές, θα πραγματοποιηθεί 

σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), στις 23 Ιουνίου 2022, 

ημερίδα εστιασμένη στην αγορά των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία 

Ερζεγοβίνη, Κόσσοβο* και Σερβία). Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο κτήριο του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 

106 71, Αθήνα) στις 10.30 π.μ. 

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας 

κ. Ιωάννης Σμυρλής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/news/1157-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-2022
https://www.youtube.com/watch?v=DS2XIXkNZg0
https://agora.mfa.gr/news/1156-imeres-pliroforisis
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:448]  

 

 

 

• 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 

• Στο 9% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο 

                   

ΑΛΒΑΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:449]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Απρίλιος 2022 

 

ΑΡΜΕΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:450]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Απρίλιος 2022 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:451]  

• Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις, Απρίλιος 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://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%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%822%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofiles/office/805?office_featured=1
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85_2022%20am.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%202022%20at.pdf
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ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:452]  

• ΔΕΛΤΙΟ 4 "Οικονομία και Εμπόριο" - Απρίλιος 2022 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:453]  

• Διοργάνωση διαδικτυακής θεματικής εκδήλωσης για ελληνοβαυαρική συνεργασία στο πλαίσιο 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τεχνολογίες υδρογόνου 

• Ετήσια Έκθεση Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας και Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις με Ελλάδα 2021 

• Κίνδυνος παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης: Εισηγήσεις Γερμανών ειδικών 

• Ρεκόρ πληθωρισμού στη Γερμανία για τον μήνα Μάιο 2022 – Πρώτες εκτιμήσεις και αναληφθείσες 

κυβερνητικές δράσεις 

• Οικονομικό προφίλ Βαυαρίας 2021 

• Οικονομικό Προφίλ Γερμανίας - 2021 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:454]  

• Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία των ΗΑΕ και τις Διμερείς Οικονομικές - Εμπορικές Σχέσεις 

Ελλάδας - ΗΑΕ Έτους 2021 

• Στατιστικά στοιχεία διμερούς εμπορίου αγαθών Ελλάδας-ΗΑΕ, Α΄τρίμηνο 2022 

• Στατιστικά στοιχεία διμερούς εμπορίου υπηρεσιών Ελλάδας-ΗΑΕ, 2018-2021 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:455]  

• Βιομηχανία Μόδας στην Ισπανία, Ενημερωτικό Σημείωμα για την Ισπανική ΜΑΝGO 

• Έρευνα Αγοράς για τον Κλάδο Διαχείρισης Αποβλήτων στην Ισπανία 

 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:456]  

• Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Ισραήλ - ΗΑΕ 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:457]  

• Πρόγραμμα προώθησης φέτας στον Καναδά 

 

ΛΙΒΑΝΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:458]  

• Οικονομικό προφίλ Λιβάνου 2021 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%204%20-%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%202022%20ba.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80288
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A1%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%81%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B1%20%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%AD%20%E2%80%93%20%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%86%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20de.pdf
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%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%202021%20de.pdf
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%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20-%202021%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202021_%CE%93%CF%81%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%B9%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202021_%CE%93%CF%81%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%B9%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%97%CE%91%CE%95,%20%CE%B1%CE%84%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%202022%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%97%CE%91%CE%95,%202018-2021%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/BIOMHXANIA%20MO%CE%94%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%20ENHME%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%91%CE%9DGO,%2013052022%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9B%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%20%CE%9C%CE%91%CE%AA%CE%9F%CE%A3%202022%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%97%CE%91%CE%95%20-%20%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CF%86%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%82%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80354
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:459]  

• Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Ολλανδίας το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 

• Ο τομέας των οπωροκηπευτικών στην Ολλανδία 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:460]  

• Οικονομικό Προφίλ 2021 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:461]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Απρίλιος 2022 

• Οικονομικό Προφίλ 2021 

 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:462]  

• Οικονομικό Προφίλ 2021 

• Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης 

• Συνοπτική παρουσίαση και τρέχουσες τάσεις κλάδου τροφίμων στην Σιγκαπούρη 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:463]  

• Έρευνα για το Ενεργειακό Μείγμα της Σλοβενίας - Βιομάζα Ξύλου 

• Οικονομικό Προφίλ 2021 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:464]  

• Ετήσια Έκθεση 2021 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/bilateral%20trade%20Jan-Feb%202022%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%20%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%9F%CF%80%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%20%202022%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80326
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_April_2022%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%99%CE%9A_Profil_%CE%A1%CE%A9%CE%A3_%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91_2021%20ru.pdf
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%A3%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82%20%202021%20sg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%95%20-%CE%A3%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82%20sg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A3%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%20sg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%20%CE%9C%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20-%20%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1%20%CE%9E%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%204%20si.pdf
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%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20-%202021%202%20si.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202021%20tr.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:465] 

 

 

1. Εισαγωγές τροφίμων: Έκθεση υποστηρίζει το φιλόδοξο θεματολόγιο της ΕΕ για την προώθηση της 

παγκόσμιας μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων 

 

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 4,1 εκατ. ευρώ για την 

παρακολούθηση και την προάσπιση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης 

 

3. Μηδενική ρύπανση: μεγάλος αριθμός περιοχών κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούν τα υψηλότερα 

πρότυπα ποιότητας 

 

4. Επέτειος 10 χρόνων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 

 

5. Η έκθεση σύγκλισης εξετάζει τον βαθμό ετοιμότητας των κρατών μελών να ενταχθούν στη ζώνη του 

ευρώ και προετοιμάζει το έδαφος για την υιοθέτηση του ευρώ από την Κροατία την 1η Ιανουαρίου 

2023 

 

6. Γεωργία: Ισχυρή άνοδος του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ στο πρώτο δίμηνο του 

έτους 

 

7. Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του 

κτηνοτροφικού τομέα στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία 

 

8. Βραβεία του προγράμματος LIFE 2022 για την προώθηση της βιοποικιλότητας, της περιβαλλοντικής 

και κλιματικής ανθεκτικότητας και της ευαισθητοποίησης 

 

9. Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ 2022: Κάνοντας πράξη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

 

10. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: 1 δισ. ευρώ για ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ και για νέα 

εργαλεία αμυντικής καινοτομίας 

 

11. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας βοηθάει τους επιστήμονες να διερευνήσουν τις εμπορικές 

προοπτικές των ανακαλύψεών τους 

 

12. Μείωση της σπατάλης προϊόντων και τροφίμων: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με την 

αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα 

 

https://sbtse.gr/2022/06/06/%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b6/
https://sbtse.gr/2022/06/06/%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b6/
https://sbtse.gr/2022/06/06/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2/
https://sbtse.gr/2022/06/06/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2/
https://sbtse.gr/2022/06/06/%ce%bc%ce%b7%ce%b4%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%81%cf%8d%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81/
https://sbtse.gr/2022/06/06/%ce%bc%ce%b7%ce%b4%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%81%cf%8d%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/epeteios-10-hronon-tis-eyropaikis-protoboylias-politon-2022-06-02_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/o-ektelestikos-antiproedros-ntomprobskis-sto-zagkremp-gia-syzitiseis-shetika-me-tis-oikonomikes-2022-06-02_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/o-ektelestikos-antiproedros-ntomprobskis-sto-zagkremp-gia-syzitiseis-shetika-me-tis-oikonomikes-2022-06-02_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/georgia-ishyri-anodos-toy-emporioy-agrodiatrofikon-proionton-tis-ee-sto-proto-dimino-toy-etoys-2022-05-31_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/georgia-ishyri-anodos-toy-emporioy-agrodiatrofikon-proionton-tis-ee-sto-proto-dimino-toy-etoys-2022-05-31_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kratiki-enishysi-i-epitropi-egkrinei-elliniko-kathestos-ypsoys-50-ekat-eyro-gia-ti-stirixi-toy-2022-06-01_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kratiki-enishysi-i-epitropi-egkrinei-elliniko-kathestos-ypsoys-50-ekat-eyro-gia-ti-stirixi-toy-2022-06-01_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/brabeia-toy-programmatos-life-2022-gia-tin-proothisi-tis-biopoikilotitas-tis-periballontikis-kai-2022-05-31_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/brabeia-toy-programmatos-life-2022-gia-tin-proothisi-tis-biopoikilotitas-tis-periballontikis-kai-2022-05-31_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/prasini-ebdomada-tis-ee-2022-kanontas-praxi-tin-eyropaiki-prasini-symfonia-2022-05-25_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-tameio-amynas-1-dis-eyro-gia-enishysi-ton-amyntikon-ikanotiton-tis-ee-kai-gia-nea-ergaleia-2022-05-25_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-tameio-amynas-1-dis-eyro-gia-enishysi-ton-amyntikon-ikanotiton-tis-ee-kai-gia-nea-ergaleia-2022-05-25_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-symboylio-ereynas-boithaei-toys-epistimones-na-diereynisoyn-tis-emporikes-prooptikes-ton-2022-05-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-symboylio-ereynas-boithaei-toys-epistimones-na-diereynisoyn-tis-emporikes-prooptikes-ton-2022-05-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/meiosi-tis-spatalis-proionton-kai-trofimon-i-epitropi-anazita-apopseis-shetika-me-tin-anatheorisi-2022-05-24_el
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13. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Εαρινή Δέσμη: προώθηση της πράσινης και βιώσιμης ανάκαμψης ενόψει της 

αυξημένης αβεβαιότητας 

 

14. Η Επιτροπή (Eurostat) δημοσιεύει έκθεση του 2022 σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

15. Προστασία των ενωσιακών μεταφορών σε περιόδους κρίσης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές 

 

16. Η Επιτροπή στηρίζει τους γεωργούς της ΕΕ μέσω κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης και εντείνει την 

παρακολούθηση των γεωργικών αγορών 

 

17. Αγορές Ενέργειας: Η Επιτροπή παρουσιάζει βραχυπρόθεσμα μέτρα έκτακτης ανάγκης και επιλογές για 

μακροπρόθεσμες βελτιώσεις 

 

18. Κράτη μέλη, εργαζόμενοι και εργοδότες συμφωνούν ως προς την ανάγκη αναγνώρισης της COVID-19 

ως επαγγελματικής ασθένειας 

 

19. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο 

εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

 

20. Η ΕΕ εντείνει τη δράση της για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και της αμυντικής 

βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ: προς ένα πλαίσιο της ΕΕ για κοινές αμυντικές 

προμήθειες 

 

21. Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2022: Δέκα χρόνια παρακολούθησης της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης 

 

22. REPowerEU: ένα σχέδιο για ταχεία μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και την 

επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης 

 

23. Τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 

στον τομέα της απασχόλησης και της απασχολησιμότητας των πλέον ευάλωτων, ιδίως μεταξύ των 

νέων και των γυναικών 

 

24. Τα πρώτα κράτη μέλη δεσμεύουν περίπου 270 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας 

ALMA 

 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-examino-earini-desmi-proothisi-tis-prasinis-kai-biosimis-anakampsis-enopsei-tis-ayximenis-2022-05-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-examino-earini-desmi-proothisi-tis-prasinis-kai-biosimis-anakampsis-enopsei-tis-ayximenis-2022-05-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-eurostat-dimosieyei-ekthesi-toy-2022-shetika-me-toys-stohoys-biosimis-anaptyxis-stin-2022-05-23_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-eurostat-dimosieyei-ekthesi-toy-2022-shetika-me-toys-stohoys-biosimis-anaptyxis-stin-2022-05-23_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/prostasia-ton-enosiakon-metaforon-se-periodoys-krisis-i-eyropaiki-epitropi-egkrinei-shedio-ektaktis-2022-05-23_el
https://sbtse.gr/2022/05/25/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82/
https://sbtse.gr/2022/05/25/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/agores-energeias-i-epitropi-paroysiazei-brahyprothesma-metra-ektaktis-anagkis-kai-epiloges-gia-2022-05-19_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/agores-energeias-i-epitropi-paroysiazei-brahyprothesma-metra-ektaktis-anagkis-kai-epiloges-gia-2022-05-19_el
https://sbtse.gr/2022/05/25/%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%82/
https://sbtse.gr/2022/05/25/%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%82/
https://sbtse.gr/2022/05/25/1-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82/
https://sbtse.gr/2022/05/25/1-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82/
https://sbtse.gr/2022/05/25/%ce%b7-%ce%b5%ce%b5-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87/
https://sbtse.gr/2022/05/25/%ce%b7-%ce%b5%ce%b5-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/pinakas-apotelesmaton-tis-ee-ston-tomea-tis-dikaiosynis-2022-deka-hronia-parakoloythisis-tis-2022-05-19_el
https://sbtse.gr/2022/05/19/repowereu-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%ac/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ta-krati-meli-tis-enosis-gia-ti-mesogeio-egm-desmeyontai-na-antimetopisoyn-tis-prokliseis-ston-tomea-2022-05-18_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ta-krati-meli-tis-enosis-gia-ti-mesogeio-egm-desmeyontai-na-antimetopisoyn-tis-prokliseis-ston-tomea-2022-05-18_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ta-krati-meli-tis-enosis-gia-ti-mesogeio-egm-desmeyontai-na-antimetopisoyn-tis-prokliseis-ston-tomea-2022-05-18_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ta-prota-krati-meli-desmeyoyn-peripoy-270-ekat-eyro-gia-tin-ylopoiisi-tis-protoboylias-alma-2022-05-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ta-prota-krati-meli-desmeyoyn-peripoy-270-ekat-eyro-gia-tin-ylopoiisi-tis-protoboylias-alma-2022-05-17_el
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25. Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία: 63 περιφέρειες, επτά πόλεις και τέσσερα κράτη μέλη 

επιλέχθηκαν για την πιλοτική δράση 

 

26. Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ: ενισχύουμε την ανανεωμένη εταιρική μας σχέση σε 

ταραχώδεις καιρούς 

 

27. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη των 

επενδύσεων για βιώσιμη ανάκαμψη 

 

28. Το Οικονομικό Φόρουμ των Βρυξελλών 2022 εστιάζει στην οικονομία της επόμενης γενιάς 

 

29. Η Επιτροπή προτείνει την περαιτέρω ενίσχυση των βασικών κανόνων διαχείρισης του 

προϋπολογισμού της ΕΕ 

 

30. Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2022: Η ρωσική εισβολή δοκιμάζει την οικονομική ανθεκτικότητα 

της ΕΕ 

 

31. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Έκθεση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι τα δικαιώματα των ασθενών στο 

πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης προστατεύονται επαρκώς, αλλά εξακολουθούν 

να υπάρχουν προκλήσεις 

 

32. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει επιπλέον 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της 

ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης 

 

33. Κυβερνοέγκλημα: Νέα στοιχεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 

34. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: Δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη 

ερευνητών και οργανισμών 

 

35. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή θα καταργήσει σταδιακά το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές 

ενισχύσεις COVID 

 

36. Κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G: Η ΕΕ δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την ασφάλεια του Open RAN 

 

37. Φορολογία των εταιρειών: Η Επιτροπή προτείνει φορολογικά κίνητρα για μετοχικό κεφάλαιο, 

προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να καταστούν ισχυρότερες και 

ανθεκτικότερες 

 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/sympraxeis-gia-tin-perifereiaki-kainotomia-63-perifereies-epta-poleis-kai-tessera-krati-meli-2022-05-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/sympraxeis-gia-tin-perifereiaki-kainotomia-63-perifereies-epta-poleis-kai-tessera-krati-meli-2022-05-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/symboylio-emporioy-kai-tehnologias-ee-ipa-enishyoyme-tin-ananeomeni-etairiki-mas-shesi-se-tarahodeis-2022-05-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kratikes-enishyseis-i-epitropi-egkrinei-elliniko-kathestos-ypsoys-2-dis-eyro-gia-ti-stirixi-ton-2022-05-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kratikes-enishyseis-i-epitropi-egkrinei-elliniko-kathestos-ypsoys-2-dis-eyro-gia-ti-stirixi-ton-2022-05-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/oikonomiko-foroym-ton-bryxellon-2022-estiazei-stin-oikonomia-tis-epomenis-genias-2022-05-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-proteinei-tin-peraitero-enishysi-ton-basikon-kanonon-diaheirisis-toy-proypologismoy-tis-2022-05-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-proteinei-tin-peraitero-enishysi-ton-basikon-kanonon-diaheirisis-toy-proypologismoy-tis-2022-05-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/earines-oikonomikes-problepseis-2022-i-rosiki-eisboli-dokimazei-tin-oikonomiki-anthektikotita-tis-ee-2022-05-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiki-enosi-ygeias-ekthesi-tis-epitropis-diapistonei-oti-ta-dikaiomata-ton-asthenon-sto-plaisio-2022-05-13_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiki-enosi-ygeias-ekthesi-tis-epitropis-diapistonei-oti-ta-dikaiomata-ton-asthenon-sto-plaisio-2022-05-13_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiki-enosi-ygeias-ekthesi-tis-epitropis-diapistonei-oti-ta-dikaiomata-ton-asthenon-sto-plaisio-2022-05-13_el
https://sbtse.gr/2022/05/13/nextgenerationeu-%ce%b7-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%8e%ce%bd%ce%b5/
https://sbtse.gr/2022/05/13/nextgenerationeu-%ce%b7-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%8e%ce%bd%ce%b5/
https://sbtse.gr/2022/05/13/%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%bf%ce%ad%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bc/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/draseis-marie-sklodowska-curie-dyo-nees-proskliseis-ypobolis-protaseon-gia-ti-stirixi-ereyniton-kai-2022-05-12_el
https://sbtse.gr/2022/05/13/%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84/
https://sbtse.gr/2022/05/13/%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kybernoasfaleia-ton-diktyon-5g-i-ee-dimosieyei-ekthesi-shetika-me-tin-asfaleia-toy-open-ran-2022-05-11_el
https://sbtse.gr/2022/05/12/consumers-ee-tax/
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38. Προστασία των καταναλωτών: η Επιτροπή θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες προστασίας των 

καταναλωτών όσον αφορά τις διαδικτυακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

 

39. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και ο Επίτροπος Σμιτ θα συνομιλήσουν με νέους σε εκδήλωση σχετικά με τη 

νέα πρωτοβουλία ALMA 

 

40. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή εκδίδει νέο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των 

κάθετων συμφωνιών και συναφείς κατευθυντήριες γραμμές 

 

41. Έναρξη της πέμπτης συνεδρίασης της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης 

 

42. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στηρίζει τη χρηματοδότηση βιώσιμων θαλάσσιων υποδομών 

 

43. Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ολοκληρώνει τις εργασίες της 

 

44. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕπ υπογράφουν συμφωνία για την πραγματοποίηση περαιτέρω 

επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

45. Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα για την 

απλοποίηση των διαδικασιών συγκεντρώσεων 

 

46. Ευρωβαρόμετρο για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Οι νέοι Ευρωπαίοι συμμετέχουν όλο και 

περισσότερο 

 

47. Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: πέντε εμβληματικά έργα θα λάβουν χρηματοδότηση σε ολόκληρη την 

Ευρώπη 

 

48. Υδρογόνο: Συνάντηση του Επιτρόπου Μπρετόν με την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρολυτικών 

κυψελών 

 

49. Γεωργία: Το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ καταγράφει σημαντική άνοδο στις αρχές 

του 2022 

 

50. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Ένας ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία στην υπηρεσία των 

ανθρώπων και της επιστήμης 

 

51. Το μέλλον της Ευρώπης: Η Ολομέλεια της Διάσκεψης εγκρίνει την τελική σειρά προτάσεων 

 

 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/prostasia-ton-katanaloton-i-epitropi-thespizei-aystiroteroys-kanones-prostasias-ton-katanaloton-oson-2022-05-11_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/o-antiproedros-shoinas-kai-o-epitropos-smit-tha-synomilisoyn-me-neoys-se-ekdilosi-shetika-me-ti-nea-2022-05-11_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/o-antiproedros-shoinas-kai-o-epitropos-smit-tha-synomilisoyn-me-neoys-se-ekdilosi-shetika-me-ti-nea-2022-05-11_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/antimonopoliaki-nomothesia-i-epitropi-ekdidei-neo-kanonismo-apallagis-kata-katigoria-ton-katheton-2022-05-11_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/antimonopoliaki-nomothesia-i-epitropi-ekdidei-neo-kanonismo-apallagis-kata-katigoria-ton-katheton-2022-05-11_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/enarxi-tis-pemptis-synedriasis-tis-platformas-dikaiis-metabasis-2022-05-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-tameio-ependyseon-stirizei-ti-hrimatodotisi-biosimon-thalassion-ypodomon-2022-05-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-diaskepsi-gia-mellon-tis-eyropis-oloklironei-tis-ergasies-tis-2022-05-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-eyropaiki-epitropi-kai-i-etep-ypografoyn-symfonia-gia-tin-pragmatopoiisi-peraitero-ependyseon-se-2022-05-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-eyropaiki-epitropi-kai-i-etep-ypografoyn-symfonia-gia-tin-pragmatopoiisi-peraitero-ependyseon-se-2022-05-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/sygkentroseis-i-epitropi-sygkentronei-apopseis-shetika-me-ta-proteinomena-metra-gia-tin-aplopoiisi-2022-05-06_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/sygkentroseis-i-epitropi-sygkentronei-apopseis-shetika-me-ta-proteinomena-metra-gia-tin-aplopoiisi-2022-05-06_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyrobarometro-gia-eyropaiko-etos-neolaias-oi-neoi-eyropaioi-symmetehoyn-olo-kai-perissotero-2022-05-06_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/neo-eyropaiko-mpaoyhaoys-pente-emblimatika-erga-tha-laboyn-hrimatodotisi-se-olokliri-tin-eyropi-2022-05-05_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/neo-eyropaiko-mpaoyhaoys-pente-emblimatika-erga-tha-laboyn-hrimatodotisi-se-olokliri-tin-eyropi-2022-05-05_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ydrogono-synantisi-toy-epitropoy-mpreton-me-tin-eyropaiki-biomihania-ilektrolytikon-kypselon-2022-05-04_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ydrogono-synantisi-toy-epitropoy-mpreton-me-tin-eyropaiki-biomihania-ilektrolytikon-kypselon-2022-05-04_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/georgia-emporio-agrodiatrofikon-proionton-tis-ee-katagrafei-simantiki-anodo-stis-arhes-toy-2022-2022-05-04_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/georgia-emporio-agrodiatrofikon-proionton-tis-ee-katagrafei-simantiki-anodo-stis-arhes-toy-2022-2022-05-04_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiki-enosi-ygeias-enas-eyropaikos-horos-dedomenon-gia-tin-ygeia-stin-ypiresia-ton-anthropon-kai-2022-05-03_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiki-enosi-ygeias-enas-eyropaikos-horos-dedomenon-gia-tin-ygeia-stin-ypiresia-ton-anthropon-kai-2022-05-03_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/mellon-tis-eyropis-i-olomeleia-tis-diaskepsis-egkrinei-tin-teliki-seira-protaseon-2022-05-03-0_el
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:466] 

 

 

1. Διαβούλευση με θέμα: «Παρακράτηση φόρου στην πηγή – νέο σύστημα της ΕΕ για την αποφυγή της 

διπλής φορολόγησης». Υποβολή απόψεων έως 26 Ιουνίου 2022. 

 

2. Διαβούλευση με θέμα: «Ειδικός φόρος κατανάλωσης για την αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά — 

αξιολόγηση των συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης και των φορολογικών δομών». Υποβολή 

απόψεων έως 4 Ιουλίου 2022. 

 

3. Έκθεση υλοποίησης και αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με θέμα: «Sustainable Product Initiative» 

που αφορούσε την πρωτοβουλία για τα βιώσιμα προϊόντα. 

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:467] 

 

 

1. Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις 

βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας και τις μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στον 

σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

 

2. Ηλεκτρονική εφημερίδα της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής με τίτλο: 

«Panorama». 

 

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Digitalisation in Europe 2021-2022» που αφορά την ψηφιοποίηση στην 

Ευρώπη 2021-2022. 

 

4. Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Posting of workers» που αφορά τους κανόνες απόσπασης 

εργαζομένων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

 

 

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://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Withholding-taxes-new-EU-system-to-avoid-double-taxation/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Withholding-taxes-new-EU-system-to-avoid-double-taxation/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13249-Excise-duty-on-alcohol-and-alcoholic-beverages-evaluation-of-excise-duty-rates-and-tax-structures/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13249-Excise-duty-on-alcohol-and-alcoholic-beverages-evaluation-of-excise-duty-rates-and-tax-structures/public-consultation_el
https://www.sbe.org.gr/newsletters/eflashnews/2022_05/ESPR_Consultation.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_3141
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_3141
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_22_3141
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/panorama/
https://www.sbe.org.gr/newsletters/eflashnews/2022_05/Digitalisation-in-EU.pdf
https://www.sbe.org.gr/newsletters/eflashnews/2022_05/Posting_of_workers.pdf
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:468] 

 

 

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. «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  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5541
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3.«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων 

επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (προς Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) » 

 

Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2022 και μετά, από πρώην άνεργους ηλικίας 30-

45 ετών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 17/5/2022 - 30/6/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5551  

 

 

 

4.«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  

 

 

 

5. «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 

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  

 

 

6. «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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5551
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5541
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5535
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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  

 

 

7. «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  

 

 

 

8. «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  

 

 

 

9. «Δράσεις επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού Φορέων του Δημοσίου Τομέα [ΠΡ 58]» 

 

Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης των σωφρονιστικών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας 

Αντεγκληματικής Πολιτικής.. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

 

10. «Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ» 

 

Χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση 

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

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

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

 

 

 

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  

 

 

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
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
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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».  

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 

 

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

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

 

 

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 

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. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 

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 

 

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://hdbi.gr/el/prosklhseis-endiaferontos/prosklisi-gia-ekdilosi-endiaferontos-innovatenow
https://hdbi.gr/el/prosklhseis-endiaferontos/prosklisi-gia-ekdilosi-endiaferontos-innovatenow
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2022-call-2
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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 

 

 

4. Στις 16 Μαΐου η έναρξη υποβολών αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα "Καινοτοµία και πράσινη 

µετάβαση στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων» του ΥπΑΑΤ 

 

 

 

Για αγροτικές επιχειρήσεις και ομάδες παραγωγών που θέλουν να υλοποιήσουν επενδύσεις για την 

επεξεργασία, τη συσκευασία και το branding προϊόντων µε πρώτη ύλη που προέρχεται κυρίως από τις δικές 

τους εκµεταλλεύσεις ή από συµβολαιακή, ανοίγει για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στις 16 Μαΐου το 

πρόγραµµα «Καινοτοµία και πράσινη µετάβαση στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων» και 

ολοκληρώνεται στις 30/9/2022, ώρα 12:00. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: 

• του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr 

• του ΥΠΑΑΤ minagric.gr 

 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund
https://anko-eunet.us17.list-manage.com/track/click?u=53309a881d9ed12e75c91ce10&id=9a99fd91ee&e=54a6add8f3
https://greece20.gov.gr/
http://minagric.gr/index.php/el/
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5. Πρόγραμμα υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα στην 

Ελλάδα από το ΕΙΤ Food - Υποβολή αιτήσεων έως 13 Ιουνίου 

 

 

 

Το Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας-Τομέας Τροφίμων (ΕΙΤ Food) και οι Industry 

Disruptors Game Changers (IDGC), σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Future Agro Challenge, 

ανακοινώνουν την έναρξη του προγράμματος Empowering Women in Agrifood (EWA), το οποίο 

υποστηρίζει γυναίκες επιχειρηματίες στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα. 

 

Οι ωφελούμενες του Προγράμματος θα είναι συνολικά δέκα (10) και θα έχουν την ευκαιρία: 

 

• Να λάβουν εντατική καθοδήγηση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, από ειδικούς του τομέα 

των επιχειρήσεων και της αγροδιατροφής. 

• Να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας και δικτύωσης τόσο σε εθνικό όσο και 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Να διεκδικήσουν συνολική χρηματοδότηση έως και 15.000 ευρώ. 

 

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές ως τις 13 Ιουνίου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

http://industrydisruptors.org/
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:469] 

 

 

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. Πρόσκληση Συμμετοχής Αγοραστών στην Επιχειρηματική Αποστολή (B2B) Τροφίμων & Ποτών 

στη Σικελία, Ιταλία 5-8 Ιουλίου 2022 

 

 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Σικελίας (Sicindustria) με την υποστήριξη του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ, μέλη του Δικτύου Enteprise Europe 

Network και της Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφικών Προϊόντων (Sector Group Agri-Food), 

συνδιοργανώνουν Επιχειρηματική Αποστολή στη Σικελία, Ιταλία η οποία θα πραγματοποιηθεί 

από 5 εως 8 Ιουλίου 2022 στο Παλέρμο της Ιταλίας. Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από την 

Ένωση Επιμελητηρίων της Σικελίας (Unioncamere Sicilia). 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/03/exhibition-plan2022-pste.pdf
https://www.kye.com.gr/category/anakoinwseis/
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Ποιος μπορεί να συμμετέχει; 

 

• Διεθνείς αγοραστές όπως: Διανομείς και εισαγωγείς τροφίμων & ποτών (συμπεριλαμβανομένων 

κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών) προϊόντων με δυνατότητα αγοράς, Αλυσίδες 

τροφίμων, Super markets, πράκτορες αγορών για ξενοδοχεία και εστιατόρια, εξειδικευμένα 

καταστήματα τροφίμων και κρασιών, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου κλπ. 

 

• Παραγωγοί τροφίμων & ποτών από την Σικελία, Ιταλία. 

 

*Το κόστος ταξιδιού και διαμονής για τους Αγοραστές (και από Ελλάδα) θα καλυφθεί 100% 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

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

προϊόντων - SLAVIC B2Beauty, 21-22 Ιουνίου 2022 

 

 

 

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 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/06/sbtse_sicilia_2022.pdf
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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. 

 

4. Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων B2WORTH@ TorinoFashionMatch 2022, Τομείς 

κλωστοϋφαντουργίας | Μόδας | Σχεδιασμού & Δημιουργικών Βιομηχανιών 7-9 Ιουλίου 2022 

Mercato Centrale Torino (Τορίνο, IT)  

 

Για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας, μπορείτε να επιλέξετε τον ακόλουθο σύνδεσμο έως τις 3 

Ιουλίου 2022: https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/  

 

Η υβριδική εκδήλωση b2b είναι δωρεάν, και θα διεξαχθεί ως εξής: 

 

• 7-8 Ιουλίου: Στις εγκαταστάσεις στο Mercato Centrale di Torino (πρωί και απόγευμα)  

• 9 Ιουλίου: Πρωινή συνεδρία επιτόπου στο Mercato Centrale di Torino + απογευματινή συνεδρία ON-

LINE  

 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:  

 

• Σχεδιαστές Μόδας| Start ups| Καινοτόμες μάρκες  

• ΜΜΕ: Εταιρείες κατασκευής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και αξεσουάρ  

• Εμπόρους λιανικής |διανομείς| αντιπρόσωποι πωλήσεων | καταστήματα μόδας  

• Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου  

• Πρακτορεία δημοσίων σχέσεων| Marketing-Business Experts και Business Development  

• Αγοραστές | Εμπορικούς αντιπροσώπους με πραγματικό ενδιαφέρον για την εύρεση νέων προϊόντων  

• Παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ για τη βιομηχανία της μόδας  

• Επενδυτές που επικεντρώνονται στη βιομηχανία της μόδας και στη γυναικεία επιχειρηματικότητα 

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
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/
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Δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα εδώ: https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/page-811 

 

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.:470] 

 

• 2022/C 182/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και 

την ενεργειακή επισήμανση για την περίοδο 2022-2024 

 

• 2022/C 184/01 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τη 

στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον 

σύστημα τροφίμων (2020/2260(INI)) 

 

• 2022/C 184/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την 

απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2021 (2021/2062(INI)) 

 

• 2022/C 184/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2021 που περιέχει 

συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο 

(2019/2182(INL)) 

 

• 2022/C 184/04 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τα 

ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης κατά την ψηφιακή δεκαετία: σχέδιο δράσης για τη στήριξη της 

ανάκαμψης και του μετασχηματισμού (2021/2017(INI)) 

 

• 2022/C 184/08 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τη 

στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου (2021/2006(INI)) 

 

• 2022/C 184/10 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τα 

Pandora Papers: επιπτώσεις στις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής (2021/2922(RSP)) 

 

• 2022/C 184/13 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την ενέργεια και την προστασία του 

περιβάλλοντος (2021/2923(RSP)) 

https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/page-811
mailto:svaina@sbtse.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.182.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:182:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.184.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.184.01.0033.01.ELL&toc=OJ:C:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.184.01.0045.01.ELL&toc=OJ:C:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.184.01.0071.01.ELL&toc=OJ:C:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.184.01.0105.01.ELL&toc=OJ:C:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.184.01.0141.01.ELL&toc=OJ:C:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.184.01.0163.01.ELL&toc=OJ:C:2022:184:TOC
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• 2022/C 184/14 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2021 προς τον 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις πολιτικές σχέσεις και την συνεργασία ΕΕ-Ταϊβάν 

(2021/2041(INI)) 

 

• 2022/C 184/19 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2021 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (COM(2021)0087 — C9-0166/2021 — 

2021/0048(NLE)) 

 

• 2022/C 188/01 Διορθωτικό στην 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 (2022/C 131/05) ( EE C 131 της 24.3.2022 ) 

 

• 2022/C 189/08 Δημοσίευση επικαιροποίησης του καταλόγου των εθνικών φορέων τυποποίησης 

σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση 

 

• 2022/C 192/02 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Έγκριση του περιεχομένου σχεδίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 13 παράγραφος 3, 

το άρθρο 20 και το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕE) 2023/… της Επιτροπής, της … 2023, για την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων 

 

• 2022/C 192/03 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Έγκριση του περιεχομένου σχεδίου κανονισμού (ΕΕ) 

2023/… της Επιτροπής, της … 2023, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του 

Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων 

 

• 2022/C 192/04 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Έγκριση του περιεχομένου σχεδίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την απλοποιημένη εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ 

επιχειρήσεων 

 

• 2022/C 194/01 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

(MPME)» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.184.01.0170.01.ELL&toc=OJ:C:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.184.01.0194.01.ELL&toc=OJ:C:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.188.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:188:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.189.01.0075.01.ELL&toc=OJ:C:2022:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.192.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2022:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.192.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2022:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.192.01.0079.01.ELL&toc=OJ:C:2022:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.194.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:194:TOC
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• 2022/C 194/02 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Στρατηγική επόμενης γενιάς για τις ΜΜΕ — Ενίσχυση της αποτελεσματικής και ταχείας επίτευξης» 

(γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2022/C 194/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«EURES — για μια καλύτερη ενοποίηση των αγορών εργασίας» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2022/C 194/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Κράτος Δικαίου και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2022/C 194/06 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Πώς 

θα συμβάλουν τα εντοπισμένα βιομηχανικά οικοσυστήματα στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και 

στην ευημερία των Ευρωπαίων;» (διερευνητική γνωμοδότηση) 

 

• 2022/C 194/08 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Τα 

πλεονεκτήματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών (ΕΑΠ) για την ΕΕ» (διερευνητική γνωμοδότηση) 

 

• 2022/C 194/09 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ο 

κοινωνικός διάλογος ως εργαλείο προώθησης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία» 

(διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ) 

 

• 2022/C 194/10 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Επισιτιστική ασφάλεια και βιώσιμα συστήματα τροφίμων» (διερευνητική γνωμοδότηση κατόπιν 

αιτήματος της γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ) 

 

• 2022/C 194/12 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 

προγράμματος πολιτικής 2030 “Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία”»[COM(2021) 574 final — 

2021/0293 (COD)] 

 

• 2022/C 194/13 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του ενωσιακού πλαισίου 

φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας»[COM(2021) 563 final — 

2021/0213 (CNS)] 

 

• 2022/C 195/02 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Δημοσίευση του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων σε 

κυκλοφορία το 2021 για τους σκοπούς του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς στο πλαίσιο 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.194.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2022:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.194.01.0014.01.ELL&toc=OJ:C:2022:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.194.01.0027.01.ELL&toc=OJ:C:2022:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.194.01.0034.01.ELL&toc=OJ:C:2022:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.194.01.0044.01.ELL&toc=OJ:C:2022:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.194.01.0050.01.ELL&toc=OJ:C:2022:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.194.01.0072.01.ELL&toc=OJ:C:2022:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.194.01.0087.01.ELL&toc=OJ:C:2022:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.194.01.0092.01.ELL&toc=OJ:C:2022:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.195.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2022:195:TOC
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του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ που θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/87/EΚ 

και του αριθμού των δικαιωμάτων που δεν κατανεμήθηκαν κατά την περίοδο 2013-2020 

 

• 2022/C 195/05 Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις 

εισαγωγές λιπαρών οξέων καταγωγής Ινδονησίας 

 

• 2022/C 205/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2021 σχετικά με τον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης: μια κοινή ολιστική προσέγγιση (2020/2243(INI)) 

 

• 2022/C 205/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2021 σχετικά με σχέδιο 

δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της 

ΕΕ (2021/2007(INI)) 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

• 2022/C 206A/01 Κοινή επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» (ΚΕ 

ΒΚΟ) — Προκήρυξη κενής θέσης για τα καθήκοντα του/της εκτελεστικού διευθυντή/εκτελεστικής 

διευθύντριας (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — COM/2022/20077 

 

• 2022/C 206A/02 Κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» (ΚΕ ΕΔΥ) — Προκήρυξη κενής 

θέσης για τα καθήκοντα του/της εκτελεστικού διευθυντή/εκτελεστικής διευθύντριας της κοινής 

επιχείρησης «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — 

COM/2022/20078 

 

• 2022/C 206A/03 Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων 

ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) — 

Προκήρυξη κενής θέσης για τα καθήκοντα του/της εκτελεστικού διευθυντή/εκτελεστικής διευθύντριας 

(Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — COM(2022) 20079 

 

• 2022/C 208A/03 Ανακοίνωση δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής 

κατάστασης — Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή/διευθύντριας του Γραφείου Υποδομών και 

Διοικητικής Υποστήριξης (OIL) στο Λουξεμβούργο (Βαθμός AD 14) (COM/2022/10413) 

 

• 2022/C 210A/01 Διορθωτικό στην Κοινή επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική 

βιοοικονομία» (ΚΕ CBE) — Προκήρυξη κενής θέσης για τα καθήκοντα του/της εκτελεστικού 

διευθυντή/εκτελεστικής διευθύντριας (Έκτακτος υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — COM/2022/20077 ( 

ΕΕ C 206 A της 23.5.2022 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.195.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2022:195:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.205.01.0017.01.ELL&toc=OJ:C:2022:205:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.205.01.0026.01.ELL&toc=OJ:C:2022:205:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.206.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:206A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.206.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2022:206A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.206.01.0012.01.ELL&toc=OJ:C:2022:206A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.208.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2022:208:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.210.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:210A:TOC
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:471] 

  

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/692 της Επιτροπής, L129 της 16ης Φεβρουαρίου 2022, για 

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

(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την 

επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/695 της Επιτροπής, L129 της 2ας Μαΐου 2022, για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τον κοινό τύπο υπολογισμού της αποτίμησης επικινδυνότητας των επιχειρήσεων 

μεταφορών 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/704 της Επιτροπής, L132 της 5ης Μαΐου 2022, για την 

τροποποίηση και τη διόρθωση ορισμένων παραρτημάτων 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) 2022/708 της Επιτροπής, L133 της 5ης Μαΐου 2022, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών μεθυλεστέρας του 2,5-διχλωροβενζοϊκού οξέος, οξικό οξύ, 

aclonifen, θειικό αργιλιοαμμώνιο, πυριτικό αργίλιο, πυριτικό αργίλιο, beflubutamid, benthiavalicarb, 

boscalid, ανθρακασβέστιο, καπτάν, cymoxanil, dimethomorph, dodemorph, ethephon, αιθυλένιο, 

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

flurochloridone, φολπέτ, φορμετανάτη, γιββερελλικό οξύ, γιβερελίνες, υδρολυμένες πρωτεΐνες, θειικός 

σίδηρος, φωσφορούχο μαγνήσιο, metam, metamitron, metazachlor, metribuzin, milbemectin, 

phenmedipham, pirimiphos-methyl, φυτικά έλαια/έλαιο γαρύφαλλου, φυτικά έλαια/κραμβέλαιο, 

φυτικά έλαια/έλαιο δυόσμου, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, πυρεθρίνες, χαλαζιακή 

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

metolachlor, φερομόνες λεπιδοπτέρων ευθείας αλύσου, sulcotrione, tebuconazole και ουρία ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/709 της Επιτροπής, L133 της 6ης Μαΐου 2022, σχετικά με την άρνηση 

έγκρισης ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται στα τρόφιμα και αφορά την ανάπτυξη και την υγεία των 

παιδιών ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/710 της Επιτροπής, L133 της 6ης Μαΐου 2022, σχετικά με την άρνηση 

έγκρισης ισχυρισμού υγείας ο οποίος διατυπώνεται για τα τρόφιμα και αφορά τη μείωση του κινδύνου 

εκδήλωσης νόσου ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.129.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.129.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2022:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.132.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2022:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.133.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.133.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2022:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.133.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2022:133:TOC
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• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/711 της Επιτροπής, L133 της 6ης Μαΐου 2022, σχετικά με την άρνηση 

έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, διαφορετικών από τους 

ισχυρισμούς που αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης νόσου και την ανάπτυξη και την υγεία 

των παιδιών ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/719 της Επιτροπής, L134 της 10ης Μαΐου 2022, σχετικά με την άρνηση 

έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, διαφορετικών από τους 

ισχυρισμούς που αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης νόσου και την ανάπτυξη και την υγεία 

των παιδιών ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/727 της Επιτροπής, L135 της 11ης Μαΐου 2022, σχετικά με την άρνηση 

έγκρισης ισχυρισμού υγείας ο οποίος διατυπώνεται για τα τρόφιμα και αφορά τη μείωση του κινδύνου 

εκδήλωσης ασθένειας ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/791 της Επιτροπής, L141 της 19ης Μαΐου 2022, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185 όσον αφορά τη γνωστοποίηση των 

επιπέδων αποθεμάτων σιτηρών, ελαιούχων σπόρων και ρυζιού 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/800 της Επιτροπής, L143 της 20ης Μαΐου 2022, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης των 

δραστικών ουσιών παραφινέλαια CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 και CAS 97862-82-3 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/801 της Επιτροπής, L143 της 20ής Μαΐου 2022, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 με σκοπό την επικαιροποίηση του 

καταλόγου των δραστικών ουσιών που έχουν εγκριθεί ή θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/808 της Επιτροπής, L145 της 23ης Μαΐου 2022, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την περίοδο έγκρισης 

της δραστικής ουσίας bispyribac ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/814 της Επιτροπής, L146 της 20ής Μαΐου 2022, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της 

περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας heptamaloxyloglucan ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/825 της Επιτροπής, L147 της 17ης Μαρτίου 2022, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 σχετικά 

με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών 

που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.133.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2022:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.134.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:134:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.135.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:135:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.141.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2022:141:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.143.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2022:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.143.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.145.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2022:145:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.146.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2022:146:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.147.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2022:147:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/829 της Επιτροπής, L147 της 25ης Μαΐου 2022, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 31/96 όσον αφορά τους οργανισμούς που μπορούν να τύχουν 

απαλλαγής από ειδικούς φόρους κατανάλωσης 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/845 της Επιτροπής, L148 της 30ής Μαΐου 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 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:472] 

   

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/713 της Επιτροπής, L133 της 4ης Μαΐου 2022, για την τροποποίηση 

της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1956 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για συσκευές 

θέρμανσης υγρών, φορτιστές μπαταριών, θερμαντήρες νερού στιγμιαίας θέρμανσης, 

θερμοσυσσωρευτές, τουαλέτες, πολυλειτουργικές καμπίνες καταιονισμού, συσκευές έκθεσης του 

δέρματος σε υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία και ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να 

χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/757 της Επιτροπής, L138 της 11ης Μαΐου 2022, για την 

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

τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, την αποστείρωση και την εφαρμογή της διαχείρισης κινδύνου 

στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/784 της Επιτροπής, L140 της 17ης Μαΐου 2022, για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1202 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για 

το ακροφύσιο, τις απαιτήσεις δοκιμής και τις διαστάσεις που χρησιμοποιούνται για το σύστημα 

πλήρωσης υγραερίου κίνησης για ελαφρά και βαρέα οχήματα, και για τα συστήματα καταστολής 

εκρήξεων ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/797 της Επιτροπής, L141 της 19ης Μαΐου 2022, για την έγκριση της 

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

τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 × DAS-40278-9 και τον επιμέρους συνδυασμό του T25 × 

DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 3179]  ( 1 ) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/798 της Επιτροπής, L141 της 19ης Μαΐου 2022, για την έγκριση της 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.147.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2022:147:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.148.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2022:148:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.133.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2022:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.138.01.0027.01.ELL&toc=OJ:L:2022:138:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.140.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2022:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.141.01.0116.01.ELL&toc=OJ:L:2022:141:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.141.01.0123.01.ELL&toc=OJ:L:2022:141:TOC
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τροποποιημένη σόγια MON 87769 × MON 89788 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 3182]  ( 

1 ) 

 

• Απόφαση αριθ. 3/2022 της επιτροπής εμπορίου ΕΕ-Σινγκαπούρης, L146 της 19ης Απριλίου 2022, για 

την τροποποίηση των παραρτημάτων 10-Α και 10-Β της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης [2022/823] 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:473] 

 

• Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/2306 της Επιτροπής, L140 της 21ης 

Οκτωβρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου με κανόνες σχετικά με τους επίσημους ελέγχους σε φορτία βιολογικών προϊόντων 

και προϊόντων υπό μετατροπή που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση και σχετικά με το 

πιστοποιητικό ελέγχου (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ L 461 της 27ης Δεκεμβρίου 

2021 ) 

 

• Διορθωτικό στη σύσταση (ΕΕ) 2021/2279 της Επιτροπής, L144 της 15ης Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με 

τη χρήση των μεθόδων περιβαλλοντικού αποτυπώματος για τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των οργανισμών ( EE L 471 της 

30.12.2021 ) 

 

• Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/692 της Επιτροπής, L146 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική 

πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων ( EE L 129 της 

3.5.2022 ) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:474] 

 

• COM/2022/609 Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 

μεταρρυθμίσεων 2022 της Ελλάδας και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το 

πρόγραμμα σταθερότητας 2022 της Ελλάδας 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.146.01.0139.01.ELL&toc=OJ:L:2022:146:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.140.01.0061.01.ELL&toc=OJ:L:2022:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.140.01.0061.01.ELL&toc=OJ:L:2022:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.144.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:144:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.146.01.0150.01.ELL&toc=OJ:L:2022:146:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.146.01.0150.01.ELL&toc=OJ:L:2022:146:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0609&qid=1654080564218&rid=21
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• COM/2022/211 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές 

 

• COM/2022/210 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων 

των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 

 

• COM/2022/204 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/83/ΕΕ όσον αφορά τις συμβάσες 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως και για την κατάργηση της οδηγίας 

2002/65/ΕΚ 

 

• COM/2022/198 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Προτεραιότητα στον άνθρωπο, διασφάλιση βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης, και απελευθέρωση του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ 

 

• COM/2022/103 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να 

ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συστάθηκε 

βάσει της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, όσον αφορά 

την έγκριση της ατζέντας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας 

 

• COM/2022/134 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οίνο, τα 

αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα, και με τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά 

προϊόντα, ο οποίος τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) 2017/1001 και (ΕΕ) 

2019/787 και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 

 

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:52022DC0211&qid=1654080564218&rid=42
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0210&qid=1654080564218&rid=63
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0204&qid=1654080564218&rid=67
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0198&qid=1654080564218&rid=77
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0103R(01)&qid=1654080564218&rid=81
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0134R(01)&qid=1654080564218&rid=82
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:475] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 268607-2022  

Κύπρος-Λευκωσία: 

Παρασκευασμένες ζωοτροφές για 

ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα 

και άλλα ζώαΕίδος αγοραστή: 

Υπουργείο και κάθε άλλη εθνική ή 

ομοσπονδιακή αρχήΕίδος 

προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασηςΕίδος διαδικασίας: 

Ανοικτή διαδικασίαΕίδος 

σύμβασης: Προμήθειες 

CY 20/05/2022  17/06/2022 

2 304186-2022  

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γάντια 

εργασίας 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 07/06/2022  06/07/2022  

3 299259-2022  

Ελλάδα-Γιαννιτσά: Υπηρεσίες 

επισκευής και συντήρησης 

ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων κτιρίου 

Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου 

δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες 

GR 03/06/2022  06/07/2022  

4 296350-2022  

Ελλάδα-Βέροια: Προϊόντα 

καθαρισμού 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 03/06/2022  27/06/2022  

5 296326-2022  

Ελλάδα-Βόλος: Ρούχα προστασίας 

και ασφαλείας 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 03/06/2022  05/07/2022  

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268607-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304186-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299259-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296350-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296326-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

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

 

 

 
 

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. 

 

Η πλατφόρμα εστιάζει στους ακόλουθους οικονομικούς τομείς: 

 

• Αγροδιατροφή  --Κατασκευές 

• Ψηφιακές υπηρεσίες --Ηλεκτρονική 

• Βιομηχανίες Εντάσεως Ενέργειας 

• Υγεία, Κινητικότητα 

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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• 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

