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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:524]  

• Οδικός Χάρτης Διευκόλυνσης Εμπορίου 2022 - 2026 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:525]  

 

 

 

• 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 

• Διάθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο προϊόντων για τα οποία προηγουμένως απαιτούνταν σήμανση CE 

• Οικονομικό Προφίλ Ηνωμένου Βασιλείου 2021 

• Στο 9,1% ο πληθωρισμός το Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

https://agora.mfa.gr/news/1163-%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-2022-2026
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/infofiles/UKCA1%20gb.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%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20HB%20-%202021%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%823%20gb.pdf
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ΑΡΜΕΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:526]  

• Ενημερωτικό Δελτίο, Μάιος 2022 

 

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:527]  

• Δελτίο Οικονομικών & Επιχειρηματικών Εξελίξεων, Μάιος 2022 

• Εξωτερικό Εμπόριο Βελγίου 2021 

• Οικονομικό Προφίλ Βελγίου 2021 

 

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:528]  

• Κλαδική Μελέτη για τον Tομέα της Eνέργειας στη Βόρεια Μακεδονία (Ιούνιος 2022) 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:529]  

• Οικονομικό Προφίλ Γαλλίας 2021 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:530]  

• Αναλυτικό Σημείωμα για την Οικονομία και τις διμερείς εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα του 

Ομοσπονδιακού γερμανικού Κρατιδίου της Έσσης για το έτος 2021 

• Αναλυτικό Σημείωμα για την Οικονομία και τις διμερείς εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα του 

Ομοσπονδιακού γερμανικού Κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου για το έτος 2021 

• Οικονομικό Προφίλ Έσσης 2021 

• Οικονομικό Ρηνανίας - Παλατινάτου 2021 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:531]  

• Οικονομικό Προφίλ Γεωργίας 2021 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:532]  

• Οικονομικό Προφίλ ΗΑΕ 2021 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:533]  

• Οδηγός Επιχειρείν, Ιούνιος 2022 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85_2022%20am.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%20%20MAIOS%20%202022%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A5%202021%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9B%20%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%93%CE%99%CE%9F%20%202021%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/energy_sector_June2022%20mk.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80648
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80717
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80717
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80673
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80673
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80625
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80609
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9B%20%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%202021%202%20ge.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%97%CE%91%CE%95%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%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%20%CE%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%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%20-%202022%202%20es.pdf
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ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:534]  

• Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου-Μαΐου 2022 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:535]  

• Οικονομικό Προφίλ 2021 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Μάιος 2022 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:536]  

• Οικονομικό Προφίλ 2021 

 

ΛΙΒΑΝΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:537]  

• Ετήσια Έκθεση Λιβάνου 2021 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:538]  

• Επιπτώσεις στην ολλανδική οικονομία λόγω ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 

• Ενημερωτικό Δελτίο, Μάιος 2022 

• Οικονομικό Προφίλ 2021 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:539]  

• Οικονομικό Προφίλ 2021 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:540]  

• Έρευνα Αγοράς για τον Κλάδο των Βιολογικών Τροφίμων 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:541]  

• Εκτιμήσεις περί Άμεσων Επιπτώσεων 4ης Δέσμης Κυρώσεων ΕΕ σε Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Ρωσίας 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:542]  

• Ετήσια Έκθεση 2021 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20A%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%20-%20%CE%9C%CE%91%CE%AA%CE%9F%CE%A3%202022%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Oikonomiko%20Profil%20Kanada%202021%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85%202022%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80645
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80661
https://agora.mfa.gr/infofiles/Central%20Bank%20forecast%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_May_2022_%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80564
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%9F%CE%A5%CE%93%CE%93%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%20(2021)%20%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A3%202022%20hu.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/BIO%20FOOD%20MARKET%202022%20pl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/20220322_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F_4_%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%97_%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%95%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/2022%20-%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%202021%20ro.pdf
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ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:543]  

• Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Απρίλιος – Μάιος 2022 

• Αύξηση Εισαγωγικών Δασμών σε 99 Κλάσεις από 12/06/2022 

• Οικονομικό Προφίλ 2021 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:544]  

• Συνέπειες στη σερβική οικονομία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία 

• Συνέπειες στη σερβική οικονομία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία 

• Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2022 

• Οικονομικό Προφίλ Σερβίας 2021 

 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:545]  

• Συνοπτική παρουσίαση και τρέχουσες τάσεις κλάδου οικοδομικών υλικών και κατασκευών στην 

Σιγκαπούρη 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:546]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου – Ιουνίου 2022 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:547]  

• Οικονομικό Προφίλ 2021 

 

ΤΣΕΧΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:548]  

• Οικονομικό Προφίλ 2021 

 

ΤΥΝΗΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:549]  

• Επιχειρηματικός Οδηγός 2022 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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

 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80438
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80654
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80659
https://agora.mfa.gr/infofiles/3622%20%CE%92%20%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%20-%20%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%200362022%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/European%20Movement%20-%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%20%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82%20%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/662022%20%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%202022%20(1)%20rs.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-%20%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1%202021%20rs.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%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%8E%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%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%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%8E%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%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85-%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85%202022%20si.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80429
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%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82%202021%20%20cz.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%20%CE%A4%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%202022%20tn.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:550] 

 

 

1. Ταξινομία της ΕΕ: Η Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για την έκβαση της σημερινής ψηφοφορίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

 

2. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 89 εκατ. ευρώ για τη στήριξη πάνω από 700 ερευνητών και 

ερευνητριών στην Ευρώπη 

 

3. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικών ελέγχων στον 

κλάδο των διαδικτυακών υπηρεσιών παράδοσης τροφίμων 

 

4. Νέοι κανόνες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δυνατότητα κυκλοφορίας οχημάτων χωρίς 

οδηγό στην ΕΕ 

 

5. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Ένα χρόνο μετά τη θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ, ο κλάδος 

των τροφίμων δείχνει τη βούλησή του για αλλαγή 

 

6. Η Επιτροπή παρουσιάζει το νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας 

 

7. Νέα έκθεση επιδόσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας: οικοδόμηση ενός βιώσιμου 

μέλλοντος σε αβέβαιους καιρούς 

 

8. Μία υγεία: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη των κρατών μελών για τον καθορισμό αντιμικροβιακών 

ουσιών που προορίζονται για τον άνθρωπο 

 

9. Παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την υγεία: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση 

 

10. 294 οργανισμοί συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του ΕΙΤ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για την 

απελευθέρωση του δυναμικού καινοτομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

11. Νέοι κανόνες περιαγωγής για ταξιδιώτες στην ΕΕ: Περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού για άλλα 10 

χρόνια 

 

12. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με τις επιδόσεις του 

ενωσιακού πλαισίου επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας 

 

13. Οδός μετάβασης για τον τουρισμό: η Επιτροπή χαιρετίζει τις δεσμεύσεις επιχειρήσεων και αρχών για 

έναν πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και πιο ανθεκτικό τομέα τουρισμού 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/taxinomia-tis-ee-i-ee-ekfrazei-ikanopoiisi-gia-tin-ekbasi-tis-simerinis-psifoforias-toy-eyropaikoy-2022-07-06_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/taxinomia-tis-ee-i-ee-ekfrazei-ikanopoiisi-gia-tin-ekbasi-tis-simerinis-psifoforias-toy-eyropaikoy-2022-07-06_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/draseis-marie-sklodowska-curie-89-ekat-eyro-gia-ti-stirixi-pano-apo-700-ereyniton-kai-ereynitrion-2022-07-06_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/draseis-marie-sklodowska-curie-89-ekat-eyro-gia-ti-stirixi-pano-apo-700-ereyniton-kai-ereynitrion-2022-07-06_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/antimonopoliaki-nomothesia-i-epitropi-epibebaionei-ti-diexagogi-aifnidiastikon-eleghon-ston-klado-2022-07-06_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/antimonopoliaki-nomothesia-i-epitropi-epibebaionei-ti-diexagogi-aifnidiastikon-eleghon-ston-klado-2022-07-06_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/neoi-kanones-gia-ti-beltiosi-tis-odikis-asfaleias-kai-ti-dynatotita-kykloforias-ohimaton-horis-odigo-2022-07-06_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/apo-agroktima-sto-piato-ena-hrono-meta-ti-thespisi-toy-kodika-deontologias-tis-ee-o-klados-ton-2022-07-06_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/apo-agroktima-sto-piato-ena-hrono-meta-ti-thespisi-toy-kodika-deontologias-tis-ee-o-klados-ton-2022-07-06_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-paroysiazei-neo-eyropaiko-thematologio-kainotomias-2022-07-05_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nea-ekthesi-epidoseon-stoys-tomeis-tis-ereynas-kai-tis-kainotomias-oikodomisi-enos-biosimoy-2022-07-05_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/mia-ygeia-i-epitropi-hairetizei-ti-stirixi-ton-kraton-melon-gia-ton-kathorismo-antimikrobiakon-2022-07-04_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/mia-ygeia-i-epitropi-hairetizei-ti-stirixi-ton-kraton-melon-gia-ton-kathorismo-antimikrobiakon-2022-07-04_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/pagkosmia-stratigiki-tis-ee-gia-tin-ygeia-i-epitropi-xekina-dimosia-diaboyleysi-2022-07-04_el
https://sbtse.gr/2022/07/05/294-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/neoi-kanones-periagogis-gia-taxidiotes-stin-ee-periagogi-me-hreosi-esoterikoy-gia-alla-10-hronia-2022-06-30_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/neoi-kanones-periagogis-gia-taxidiotes-stin-ee-periagogi-me-hreosi-esoterikoy-gia-alla-10-hronia-2022-06-30_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/antimonopoliaki-nomothesia-i-epitropi-sygkentronei-apopseis-shetika-me-tis-epidoseis-toy-enosiakoy-2022-06-30_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/odos-metabasis-gia-ton-toyrismo-i-epitropi-hairetizei-tis-desmeyseis-epiheiriseon-kai-arhon-gia-enan-2022-06-29_el
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14. Έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών 2022: Διασύνδεση της πράσινης και της ψηφιακής 

μετάβασης στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο 

15. Η ΕΕ επενδύει 5,4 δισ. ευρώ σε βιώσιμες, ασφαλείς και αποδοτικές υποδομές μεταφορών 

 

16. Άρση των εμποδίων για τα άτομα με αναπηρία: από σήμερα η ευρωπαϊκή πράξη για την 

προσβασιμότητα πρέπει να έχει ενταχθεί στο εθνικό δίκαιο 

 

17. Εκδήλωση αντιστοίχισης ΕΕ-Αφρικής για την ενίσχυση των τοπικών βιομηχανικών οικοσυστημάτων 

υγείας της Αφρικής με πάνω από 200 συμμετοχές 

 

18. Ενεργειακή ασφάλεια: η Επιτροπή χαιρετίζει την ταχεία έγκριση των νέων κανόνων για την 

αποθήκευση αερίου 

 

19. NextGenerationEU: H Επιτροπή θα εκδώσει ομόλογα ύψους 50 δισ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 

2022 για χρηματοδότηση της ανάκαμψης 

 

20. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει στον οργανισμό Scope Ratings να αξιολογήσει την πιστοληπτική της 

ικανότητα 

 

21. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: Η Επιτροπή προκηρύσσει οκτώ προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αμυντικών τεχνολογιών και δυνατοτήτων 

 

22. Φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το έργο «Οικοδομώντας την 

Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» 

 

23. Πράσινη Συμφωνία: πρωτοποριακές προτάσεις για την αποκατάσταση της φύσης στην Ευρώπηέως το 

2050 και τη μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης φυτοφαρμάκων έως το 2030 

 

24. Η Επιτροπή ενώνει τις δυνάμεις της με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία συνεργατικού υπολογιστικού 

νέφος για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά 

 

25. Η Επιτροπή δημοσιεύει το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με τους Ευρωπαίους, τη γεωργία και 

την ΚΓΠ 

 

26. Η ΕΕ δημοσιεύει προκήρυξη ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων 

υπερπροηγμένης τεχνολογίας των οποίων ηγούνται γυναίκες 

 

https://sbtse.gr/2022/07/05/%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9/
https://sbtse.gr/2022/07/05/%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-ependyei-54-dis-eyro-se-biosimes-asfaleis-kai-apodotikes-ypodomes-metaforon-2022-06-29_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/arsi-ton-empodion-gia-ta-atoma-me-anapiria-apo-simera-i-eyropaiki-praxi-gia-tin-prosbasimotita-2022-06-28_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ekdilosi-antistoihisis-ee-afrikis-gia-tin-enishysi-ton-topikon-biomihanikon-oikosystimaton-ygeias-2022-06-27_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ekdilosi-antistoihisis-ee-afrikis-gia-tin-enishysi-ton-topikon-biomihanikon-oikosystimaton-ygeias-2022-06-27_el
https://sbtse.gr/2022/07/05/%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5/
https://sbtse.gr/2022/07/05/%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nextgenerationeu-h-epitropi-tha-ekdosei-omologa-ypsoys-50-dis-eyro-deytero-examino-toy-2022-gia-2022-06-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nextgenerationeu-h-epitropi-tha-ekdosei-omologa-ypsoys-50-dis-eyro-deytero-examino-toy-2022-gia-2022-06-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-eyropaiki-epitropi-anathetei-ston-organismo-scope-ratings-na-axiologisei-tin-pistoliptiki-tis-2022-06-23_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-eyropaiki-epitropi-anathetei-ston-organismo-scope-ratings-na-axiologisei-tin-pistoliptiki-tis-2022-06-23_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-tameio-amynas-i-epitropi-prokiryssei-okto-proskliseis-ypobolis-protaseon-poy-kalyptoyn-ena-2022-06-22_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-tameio-amynas-i-epitropi-prokiryssei-okto-proskliseis-ypobolis-protaseon-poy-kalyptoyn-ena-2022-06-22_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/fernontas-tin-ee-pio-konta-stoys-polites-i-epitropi-egkainiazei-ergo-oikodomontas-tin-eyropi-mazi-me-2022-06-22_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/prasini-symfonia-protoporiakes-protaseis-gia-tin-apokatastasi-tis-fysis-stin-eyropi-eos-2050-kai-ti-2022-06-22_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/prasini-symfonia-protoporiakes-protaseis-gia-tin-apokatastasi-tis-fysis-stin-eyropi-eos-2050-kai-ti-2022-06-22_el
https://sbtse.gr/2022/06/22/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84/
https://sbtse.gr/2022/06/22/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-dimosieyei-teleytaio-eyrobarometro-shetika-me-toys-eyropaioys-ti-georgia-kai-tin-kgp-2022-06-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-dimosieyei-teleytaio-eyrobarometro-shetika-me-toys-eyropaioys-ti-georgia-kai-tin-kgp-2022-06-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-dimosieyei-prokiryxi-ypsoys-10-ekat-eyro-gia-ti-stirixi-neofyon-epiheiriseon-yperproigmenis-2022-06-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-dimosieyei-prokiryxi-ypsoys-10-ekat-eyro-gia-ti-stirixi-neofyon-epiheiriseon-yperproigmenis-2022-06-21_el
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27. Ευρωβαρόμετρο 2022: οι πολίτες της ΕΕ υποστηρίζουν έντονα τη διεθνή συνεργασία για τη μείωση 

της φτώχειας και την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τις χώρες εταίρους 

 

28. Περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, κυκλική οικονομία και βιοποικιλότητα 

 

29. Global Gateway: Η στρατηγική της ΕΕ για την οικοδόμηση ενός πιο συνδεδεμένου κόσμου στο 

επίκεντρο των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης 2022 

30. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο του Συμβουλίου EPSCO 

σχετικά με βασικές πρωτοβουλίες για τις δεξιότητες και τη δίκαιη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση 

 

31. Η διάσκεψη της Βόννης για την κλιματική αλλαγή ετοιμάζει το έδαφος για την COP 27 

 

32. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να επιβεβαιώσει την ενταξιακή προοπτική της 

Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας και γνωμοδοτεί σχετικά με τη χορήγηση καθεστώτος 

υποψήφιας χώρας 

 

33. Η Επιτροπή χαιρετίζει τους στόχους των κρατών μελών για μια πιο κοινωνική Ευρώπη έως το 2030 

 

34. Παραπληροφόρηση: η Επιτροπή χαιρετίζει τον νέο ισχυρότερο και πιο περιεκτικό κώδικα 

δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση 

 

35. Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο, με στόχο την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό 

αέριο 

 

36. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: 1,63 δισ. ευρώ για μια δίκαιη κλιματική και ενεργειακή μετάβαση στην 

Ελλάδα 

 

37. Η ΕΕ και η Αίγυπτος ενισχύουν τη συνεργασία για το κλίμα, την ενέργεια και την πράσινη μετάβαση 

 

38. Νέα πρόσκληση του Erasmus+ για βαθύτερη διακρατική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών 

πανεπιστημίων 

 

39. Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Συνεχίζεται η μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων στην ΕΕ 

 

40. Πέντε νέοι υπερυπολογιστές νέας γενιάς θα εγκατασταθούν στην Ευρώπη, εκ των οποίων ο ένας στην 

Ελλάδα 

 

41. Ευρωβαρόμετρο: Άμυνα και ενεργειακή αυτονομία, βασικές προτεραιότητες για τους Ευρωπαίους το 

2022 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyrobarometro-2022-oi-polites-tis-ee-ypostirizoyn-entona-ti-diethni-synergasia-gia-ti-meiosi-tis-2022-06-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyrobarometro-2022-oi-polites-tis-ee-ypostirizoyn-entona-ti-diethni-synergasia-gia-ti-meiosi-tis-2022-06-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/periballon-horis-toxikes-oysies-kykliki-oikonomia-kai-biopoikilotita-2022-06-20_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/global-gateway-i-stratigiki-tis-ee-gia-tin-oikodomisi-enos-pio-syndedemenoy-kosmoy-sto-epikentro-ton-2022-06-20_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/global-gateway-i-stratigiki-tis-ee-gia-tin-oikodomisi-enos-pio-syndedemenoy-kosmoy-sto-epikentro-ton-2022-06-20_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-hairetizei-ti-symfonia-metaxy-ton-kraton-melon-sto-plaisio-toy-symboylioy-epsco-shetika-me-2022-06-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-hairetizei-ti-symfonia-metaxy-ton-kraton-melon-sto-plaisio-toy-symboylioy-epsco-shetika-me-2022-06-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-diaskepsi-tis-bonnis-gia-tin-klimatiki-allagi-etoimazei-edafos-gia-tin-cop-27-2022-06-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-synista-sto-symboylio-na-epibebaiosei-tin-entaxiaki-prooptiki-tis-oykranias-moldabias-georgias-2022-06-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-synista-sto-symboylio-na-epibebaiosei-tin-entaxiaki-prooptiki-tis-oykranias-moldabias-georgias-2022-06-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-synista-sto-symboylio-na-epibebaiosei-tin-entaxiaki-prooptiki-tis-oykranias-moldabias-georgias-2022-06-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-hairetizei-toys-stohoys-ton-kraton-melon-gia-mia-pio-koinoniki-eyropi-eos-2030-2022-06-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/parapliroforisi-i-epitropi-hairetizei-ton-neo-ishyrotero-kai-pio-periektiko-kodika-deontologias-gia-2022-06-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/parapliroforisi-i-epitropi-hairetizei-ton-neo-ishyrotero-kai-pio-periektiko-kodika-deontologias-gia-2022-06-16_el
https://sbtse.gr/2022/06/21/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%cf%8c-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf/
https://sbtse.gr/2022/06/21/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%cf%8c-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/politiki-synohis-tis-ee-163-dis-eyro-gia-mia-dikaii-klimatiki-kai-energeiaki-metabasi-stin-ellada-2022-06-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/politiki-synohis-tis-ee-163-dis-eyro-gia-mia-dikaii-klimatiki-kai-energeiaki-metabasi-stin-ellada-2022-06-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-kai-i-aigyptos-enishyoyn-ti-synergasia-gia-klima-tin-energeia-kai-tin-prasini-metabasi-2022-06-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nea-prosklisi-toy-erasmus-gia-bathyteri-diakratiki-synergasia-metaxy-ton-eyropaikon-panepistimion-2022-06-15_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/apo-agroktima-sto-piato-synehizetai-i-meiosi-tis-hrisis-himikon-fytofarmakon-stin-ee-2022-06-15_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/pente-neoi-yperypologistes-neas-genias-tha-egkatastathoyn-stin-eyropi-ek-ton-opoion-o-enas-stin-2022-06-15_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/pente-neoi-yperypologistes-neas-genias-tha-egkatastathoyn-stin-eyropi-ek-ton-opoion-o-enas-stin-2022-06-15_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyrobarometro-amyna-kai-energeiaki-aytonomia-basikes-proteraiotites-gia-toys-eyropaioys-2022-2022-06-15_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyrobarometro-amyna-kai-energeiaki-aytonomia-basikes-proteraiotites-gia-toys-eyropaioys-2022-2022-06-15_el
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42. Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει την ελληνική μέθοδο υπολογισμού των προμηθειών εγγύησης 

επί των δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις 

 

43. Ισότητα: Ξεκινάει ο διαγωνισμός για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2023 

 

44. Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων: Σημαντική πρόοδος στο πλαίσιο του Συμβουλίου όσον αφορά το 

Σένγκεν και τη μετανάστευση 

 

45. Δήλωση του Αντιπροέδρου Μάρος Σέφτσοβιτς σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου να υποβάλει νομοσχέδιο για τη μη εφαρμογή βασικών στοιχείων του 

πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία 

 

46. Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο: Ευρεία υποστήριξη υπέρ της εισαγωγής του ευρώ στα κράτη μέλη που δεν 

το έχουν ακόμη υιοθετήσει 

 

47. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν ρύθμιση συνεργασίας σχετικά με την 

ετοιμότητα και την αντίδραση σε απειλές κατά της δημόσιας υγείας 

 

48. Η OLAF το 2021: Αποκάλυψη και πρόληψη της απάτης 

 

49. Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών καλούν το WhatsApp να ενημερώνει 

καλύτερα τους καταναλωτές σχετικά με τις πολιτικές του για τα δεδομένα και τις επικαιροποιήσεις των 

όρων παροχής των υπηρεσιών του 

 

50. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων 

στα εταιρικά διοικητικά συμβούλια 

 

51. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: Η έκθεση επιδόσεων υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 

διαδραματίζει η στήριξη της ανάκαμψης της ΕΕ και η προώθηση των βασικών προτεραιοτήτων της ΕΕ 

 

52. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2023: Ενδυνάμωση της Ευρώπης ώστε να συνεχίσει να διαμορφώνει 

έναν μεταβαλλόμενο κόσμο 

 

53. Ένωση Ασφάλειας: Τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός της ΕΕ σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού 

περιεχομένου από το διαδίκτυο 

 

54. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με επαρκείς κατώτατους μισθούς για 

τους εργαζομένους στην ΕΕ 

 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kratiki-enishysi-i-epitropi-egkrinei-tin-elliniki-methodo-ypologismoy-ton-promitheion-eggyisis-epi-2022-06-14_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kratiki-enishysi-i-epitropi-egkrinei-tin-elliniki-methodo-ypologismoy-ton-promitheion-eggyisis-epi-2022-06-14_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/isotita-xekinaei-o-diagonismos-gia-brabeio-prosbasimis-polis-2023-2022-06-14_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/symboylio-esoterikon-ypotheseon-simantiki-proodos-sto-plaisio-toy-symboylioy-oson-afora-sengken-kai-2022-06-14_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/symboylio-esoterikon-ypotheseon-simantiki-proodos-sto-plaisio-toy-symboylioy-oson-afora-sengken-kai-2022-06-14_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/dilosi-toy-ap-seftsobits-gia-tin-apofasi-toy-inomenoy-basileioy-na-ypobalei-nomoshedio-gia-ti-mi-2022-06-14_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/dilosi-toy-ap-seftsobits-gia-tin-apofasi-toy-inomenoy-basileioy-na-ypobalei-nomoshedio-gia-ti-mi-2022-06-14_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ektakto-eyrobarometro-eyreia-ypostirixi-yper-tis-eisagogis-toy-eyro-sta-krati-meli-poy-den-ehoyn-2022-06-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ektakto-eyrobarometro-eyreia-ypostirixi-yper-tis-eisagogis-toy-eyro-sta-krati-meli-poy-den-ehoyn-2022-06-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-eyropaiki-epitropi-kai-oi-inomenes-politeies-ypografoyn-rythmisi-synergasias-shetika-me-tin-2022-06-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-eyropaiki-epitropi-kai-oi-inomenes-politeies-ypografoyn-rythmisi-synergasias-shetika-me-tin-2022-06-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-olaf-2021-apokalypsi-kai-prolipsi-tis-apatis-2022-06-09_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ee-kai-arhes-prostasias-katanaloton-kaloyn-whatsapp-gia-kalyteri-enimerosi-ton-politikon-dedomenon-2022-06-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ee-kai-arhes-prostasias-katanaloton-kaloyn-whatsapp-gia-kalyteri-enimerosi-ton-politikon-dedomenon-2022-06-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ee-kai-arhes-prostasias-katanaloton-kaloyn-whatsapp-gia-kalyteri-enimerosi-ton-politikon-dedomenon-2022-06-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-hairetizei-tin-epiteyxi-politikis-symfonias-gia-tin-isorropi-ekprosopisi-ton-fylon-sta-2022-06-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-hairetizei-tin-epiteyxi-politikis-symfonias-gia-tin-isorropi-ekprosopisi-ton-fylon-sta-2022-06-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/proypologismos-tis-ee-gia-2021-i-ekthesi-epidoseon-ypogrammizei-ton-kairio-rolo-poy-diadramatizei-i-2022-06-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/proypologismos-tis-ee-gia-2023-endynamosi-tis-eyropis-oste-na-synehisei-na-diamorfonei-enan-2022-06-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/proypologismos-tis-ee-gia-2023-endynamosi-tis-eyropis-oste-na-synehisei-na-diamorfonei-enan-2022-06-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/enosi-asfaleias-tithetai-se-ishy-o-kanonismos-tis-ee-shetika-me-tin-afairesi-tromokratikoy-2022-06-07_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/enosi-asfaleias-tithetai-se-ishy-o-kanonismos-tis-ee-shetika-me-tin-afairesi-tromokratikoy-2022-06-07_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-hairetizei-tin-epiteyxi-politikis-symfonias-shetika-me-eparkeis-katotatoys-misthoys-gia-2022-06-07_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-hairetizei-tin-epiteyxi-politikis-symfonias-shetika-me-eparkeis-katotatoys-misthoys-gia-2022-06-07_el
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:551] 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:svaina@sbtse.gr
www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
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2. «Περίληψη του νέου Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του ΕΣΠΑ» 

 

 
 

 

Η περίληψη περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος, όπως είναι το πλαίσιο στο οποίο 

σχεδιάστηκε, οι άξονες επενδύσεων, ενδεικτικές Δράσεις καθώς και ορισμένες βασικές πρωτοβουλίες 

απλοποίησης των διαδικασιών που θα το χαρακτηρίζει. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://21-27.antagonistikotita.gr/perilipsi-tou-neou-programmatos-antagonistikotita-2021-2027-tou-espa/
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3. «Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» με 3,9 δισ. ευρώ» 

 

 

Εγκρίθηκε στις 15/06 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 -2027. 

 

Αναμένεται μέσα από τις Δράσεις που θα ανακοινωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να ωφεληθούν άμεσα 

χιλιάδες επιχειρήσεις καθώς και σημαντικό τμήμα του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

4. «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που 

υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» 

 

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν 

πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 13/5/2022 - 31/08/2022 και ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=87&cs=  

 

 

 

http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MjUzOzI1MTEzO2h0dHA6Ly93d3cuYW50YWdvbmlzdGlrb3RpdGEuZ3IvZXBhbmVrL25ld3MuYXNwP2lkPTE1OTE7O2FjYmEyMTBhYmQ4YjNmOGM5YjhlZTA0ZWE3NTI0NmVh
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=87&cs=
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5. «Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (προς Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας)» 

 

Επιχορήγηση της αντικατάστασης ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού και ψυγείων/καταψυκτών με 

νέες υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ανακύκλωση των παλαιών συσκευών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 13/6/2022 - 19/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5566  

 

 

 

6. «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας COVID-19 (Β' κύκλος)» 

 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης-RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών 

Επιχειρήσεων «Elevate Greece». 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 22/6/2022 - 31/10/2022, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5564  

 

 

7. «Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC-1» 

 

Σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου για την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επαφή και γνωριμία μαθητών με τα θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και την ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 9/6/2022 - 9/9/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5563  

 

 

8. «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2022–2023» 

 

To πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους 

διδακτορικού διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 7/6/2022 - 15/7/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5562  

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5566
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5564
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5563
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5562
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9. «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  

 

 

 

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

περιαστικές περιοχές στη Στερεά Ελλάδα» 

 

Χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων για την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα αστικών και 

περιαστικών περιοχών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 1/11/2021 - 31/3/2023 

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

 

 

 

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

 

Χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση 

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

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

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

 

12. «Ηλεκτρονική διαδικασία διακίνησης διαβαθμισμένων πληροφοριών» 

 

Προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και λογισμικών για τη δημιουργία υποδομών 

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

μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5535
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5421
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5265
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5152
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13. «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  

 

 

 

14. «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  

 

 

15. «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 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund
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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://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. Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 

 

 

 

Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» 

 

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής 

ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα 

κλάδων της οικονομίας. 

 

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να 

 

•εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, 

 

•αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής 

εργασίας (hybrid workplace), 

 

•ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, 

 

•αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) 

που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων. 

 

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 

 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/06/digital_transformation_2022.pdf
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:552] 

 

 

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/ 

 

 

• Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων CONNECTO B2B – (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), 26-28 

Ιουλίου 2022 

 

 

 

Το INTERA Technology Park Mostar (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), με την υποστήριξη του Enterprise 

Europe Network (EEN), σας παρέχει την ευκαιρία να βρείτε συνεργάτες, πελάτες ή προμηθευτές στη 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Β-Ε), στη Δυτική περιοχή των Βαλκανίων ή οπουδήποτε στον κόσμο, με τη 

διοργάνωση της υβριδικής εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων CONNECTO B2B. 

 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/03/exhibition-plan2022-pste.pdf
https://www.kye.com.gr/category/anakoinwseis/
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Η φετινή έκδοση του συνεδρίου CONNECTO B2B πραγματοποιείται από τις 26 έως τις 28 Ιουλίου με 

τομείς: 

- Ψηφιοποίηση, ΤΠΕ και τηλεπικοινωνίες, 

- Επεξεργασία μετάλλων, ξύλου και πλαστικού, 

- Μηχανικές, σχεδιαστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

- Οικοδομική βιομηχανία, 

- Βιομηχανικά και κατασκευαστικά εργαλεία και μηχανήματα, 

- Οινοποιία, Γεωργία και Τρόφιμα, 

- Τουρισμός, αθλητισμός και αναψυχή. 

 

Ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών από ολόκληρο τον κόσμο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων συμμετέχει στην εκδήλωσή. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο: 

 

https://www.connecto.ba/ 

 

Καταληκτική ημερομηνία : 25/7/2022 

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:553] 

 

• 2022/C 218/04 Ειδική έκθεση αριθ. 8/2022 — Στήριξη του ΕΤΠΑ για την ανταγωνιστικότητα των 

ΜΜΕ – αστοχίες στον σχεδιασμό περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης 

 

• 2022/C 224/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 σχετικά με μια 

ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (2021/2011(INI)) 

 

• 2022/C 224/04 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 σχετικά με την 

επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού εν όψει της έναρξης ισχύος του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 (2021/2162(INI)) 

 

• 2022/C 224/05 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 σχετικά με μια 

φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη (2021/2013(INI)) 

 

https://www.connecto.ba/
mailto:svaina@sbtse.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.218.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2022:218:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.224.01.0022.01.ELL&toc=OJ:C:2022:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.224.01.0037.01.ELL&toc=OJ:C:2022:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.224.01.0047.01.ELL&toc=OJ:C:2022:224:TOC
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• 2022/C 224/14 P9_TA(2021)0457 

Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2021 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 

κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 

(COM(2018)0393 — C8-0247/2018 — 2018/0217(COD)) 

P9_TC1-COD(2018)0217 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 

Νοεμβρίου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2021/… του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 

την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 

 

• 2022/C 224/15 P9_TA(2021)0458 

Κοινή γεωργική πολιτική — τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων 

κανονισμών ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2021 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 

για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 

251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την 

προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών 

προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση 

ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα 

μικρά νησιά του Αιγαίου (COM(2018)0394 — C8-0246/2018 — 2018/0218(COD)) 

P9_TC1-COD(2018)0218 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 

Νοεμβρίου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2021/… του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 

αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, 

(ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των 

τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την 

επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων 

αμπελοοινικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων 

για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.224.01.0118.01.ELL&toc=OJ:C:2022:224:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.224.01.0122.01.ELL&toc=OJ:C:2022:224:TOC
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• 2022/C 229/01 Σύσταση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2022, για τον ορισμό των νανοϋλικών ( 1 ) 

 

• 2022/C 233/03 Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 11ης Απριλίου 2022 όσον αφορά 

πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό 

κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση και για την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 

2016/1148 (CON/2022/14) 

 

• 2022/C 233/06 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις 

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

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

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

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

64 παράγραφος 9]  ( 1 ) 

 

• 2022/C 233/07 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις 

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

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

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

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

64 παράγραφος 9]  ( 1 ) 

 

• 2022/C 236/06 Ειδική έκθεση 15/2022: — «Ο ορθός σχεδιασμός των μέτρων για τη διεύρυνση της 

συμμετοχής στο “Ορίζων 2020” δεν αρκεί: η επίτευξη βιώσιμης αλλαγής θα εξαρτηθεί κυρίως από τις 

προσπάθειες των εθνικών αρχών» 

 

• 2022/C 243/01 Σύσταση του Συμβουλίου, της 16ής Ιουνίου 2022, σχετικά με τη μάθηση για την 

πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη ( 1 ) 

 

• 2022/C 243/04 Σύσταση του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2022, σχετικά με τη διασφάλιση δίκαιης 

μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

• 2022/C 221A/01 Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά 

Θέματα Κυβερνοασφάλειας — Προκήρυξη κενής θέσης για τα καθήκοντα του/της εκτελεστικού 

διευθυντή / εκτελεστικής διευθύντριας (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — 

COM/2022/20080 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.229.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:229:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.233.01.0022.01.ELL&toc=OJ:C:2022:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.233.01.0029.01.ELL&toc=OJ:C:2022:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.233.01.0030.01.ELL&toc=OJ:C:2022:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.236.01.0103.01.ELL&toc=OJ:C:2022:236:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.243.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.243.01.0035.01.ELL&toc=OJ:C:2022:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.221.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:221A:TOC
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• 2022/C 221A/02 Κοινή επιχείρηση ΒΨΤ — Προκήρυξη κενής θέσης για τα καθήκοντα του/της 

εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ύντριας (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — 

COM/2022/20081 

 

• 2022/C 223A/01 Πρόσκληση προς υποβολή υποψηφιοτήτων — Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 

και Διοίκησης Προσωπικού (βαθμός AD 14 ή AD 15) 

 

• 2022/C 241A/01 Διαγωνισμός PE/AD/272/2022/TRAD — Επαγγελματίας γλωσσών και 

διαπολιτισμικότητας (AD 5) 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:554] 

  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/892 της Επιτροπής, L155 της 1ης Απριλίου 2022, σχετικά με την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 

συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/893 της Επιτροπής, L155 της 7ης Ιουνίου 2022, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 όσον αφορά τις μεθόδους 

ανάλυσης για την ανίχνευση συστατικών από χερσαία ασπόνδυλα με σκοπό τον επίσημο έλεγχο των 

ζωοτροφών ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/894 της Επιτροπής, L155 της 7ης Ιουνίου 2022, για την έναρξη 

έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον 

εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/141 στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων που 

χρησιμοποιούνται για συγκόλληση κατ’ άκρον από ανοξείδωτο χάλυβα, έστω και τελειωμένων, 

καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, μέσω εισαγωγών ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων 

που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση κατ’ άκρον από ανοξείδωτο χάλυβα, έστω και τελειωμένων, 

και αποστέλλονται από τη Μαλαισία, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαλαισίας είτε όχι, και για την 

υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/918 της Επιτροπής, L159 της 13ης Ιουνίου 2022, για τον 

καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών των απαιτούμενων στοιχείων για το θέμα «παγκόσμιες αλυσίδες 

αξίας» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.221.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2022:221A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.223.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:223A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.241.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:241A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.155.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2022:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.155.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2022:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.155.01.0036.01.ELL&toc=OJ:L:2022:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.159.01.0043.01.ELL&toc=OJ:L:2022:159:TOC
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• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/931 της Επιτροπής, L163 της 23ης Μαρτίου 2022, για τη 

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

τη θέσπιση κανόνων για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων όσον αφορά τις προσμείξεις στα τρόφιμα ( 1 

) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/932 της Επιτροπής, L163 της 9ης Ιουνίου 2022, σχετικά με 

ενιαίες πρακτικές ρυθμίσεις για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων όσον αφορά τις προσμείξεις στα 

τρόφιμα, σχετικά με ειδικό πρόσθετο περιεχόμενο των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου και ειδικές 

πρόσθετες ρυθμίσεις για την προετοιμασία τους ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/964 της Επιτροπής, L166 της 10ης Ιουνίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «SOPUROXID» ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/965 της Επιτροπής, L166 της 21ης Ιουνίου 2022, για την έγκριση 

της διάθεσης στην αγορά σπερμάτων από τη βρώσιμη ποικιλία του Jatropha curcas L. ως νέου 

τροφίμου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/966 της Επιτροπής, L166 της 21ης Ιουνίου 2022, για την 

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

ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης και τις προδιαγραφές για το νέο τρόφιμο «έλαιο Calanus 

finmarchicus» ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/996 της Επιτροπής, L168 της 14ης Ιουνίου 2022, σχετικά με τους 

κανόνες για την επαλήθευση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και των κριτηρίων χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1023 της Επιτροπής, L172 της 28ης Ιουνίου 2022, για την τροποποίηση του 

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

Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά 

τη χρήση λεκιθίνης βρώμης σε προϊόντα κακάο και σοκολάτας, όπως εμπίπτουν στην οδηγία 

2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L173 της 23ης 

Ιουνίου 2022, σχετικά με την πρόσβαση των οικονομικών φορέων, αγαθών και υπηρεσιών τρίτων 

χωρών στις αγορές της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων 

παραχώρησης και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση 

των οικονομικών φορέων, αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων και 

συμβάσεων παραχώρησης τρίτων χωρών (μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις — IPI) ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.162.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:162:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.162.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2022:162:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.166.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.166.01.0118.01.ELL&toc=OJ:L:2022:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.166.01.0125.01.ELL&toc=OJ:L:2022:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.168.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.172.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2022:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:173:TOC
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• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1032 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L173 της 29ης 

Ιουνίου 2022, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2017/1938 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 σχετικά 

με την αποθήκευση αερίου ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1037 της Επιτροπής, L173 της 29ης Ιουνίου 2022, για την τροποποίηση του 

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

Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά 

τη χρήση γλυκολιπιδίων ως συντηρητικού σε ποτά ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1038 της Επιτροπής, L173 της 29ης Ιουνίου 2022, για την τροποποίηση του 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση πολυβινυλοπυρρολιδόνης (E 1201) σε τρόφιμα για ειδικούς 

ιατρικούς σκοπούς, σε μορφή δισκίων και δισκίων με επικάλυψη ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:555] 

   

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/907 της Επιτροπής, L157 της 1ης Ιουνίου 2022, σχετικά με την 

αίτηση καταχώρισης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με τίτλο «Good Clothes, Fair Pay» 

(Καλά ρούχα, δίκαιες αμοιβές) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/910 της Επιτροπής, L157 της 9ης Ιουνίου 2022, για την τροποποίηση 

της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1326 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για την 

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα διακοπτών, αποζευκτών, διακοπτών-αποζευκτών και μονάδων 

συνδυασμού ασφαλειών τήξης χαμηλής τάσης, καθώς και για τα εξωτερικά τροφοδοτικά ρεύματος για 

κινητά τηλέφωνα ( 1 ) 

 

• Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 292/21/COL, L161 της 15ης Δεκεμβρίου 2021, 

για την τροποποίηση των διαδικαστικών και ουσιαστικών κανόνων στον τομέα των κρατικών 

ενισχύσεων με τη θέσπιση νέων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 

προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου [2022/929] 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2022/935 του Συμβουλίου, L163 της 13ης Ιουνίου 2022, σχετικά με τη θέση που πρέπει 

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

συστάθηκε με την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, όσον αφορά την 

έγκριση των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου 2021-2027 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2022:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2022:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0052.01.ELL&toc=OJ:L:2022:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0056.01.ELL&toc=OJ:L:2022:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.157.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2022:157:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.157.01.0070.01.ELL&toc=OJ:L:2022:157:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.161.01.0081.01.ELL&toc=OJ:L:2022:161:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.162.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2022:162:TOC
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• Απόφαση (EE) 2022/1007 του Συμβουλίου, L171 της 20ής Ιουνίου 2022, για τη σύναψη, εξ ονόματος 

της Ένωσης, συμφωνίας εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:556] 

 

• Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2325 της Επιτροπής, L156 της 16ης Δεκεμβρίου 

2021, για την κατάρτιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

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

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

834/2007 του Συμβουλίου για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων στην Ένωση ( EE L 465 της 

29.12.2021 ) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:557] 

  

• Οδηγία (ΕΕ) 2022/890 του Συμβουλίου, L155 της 3ης Ιουνίου 2022, για την τροποποίηση της οδηγίας 

2006/112/ΕΚ όσον αφορά την παράταση της περιόδου εφαρμογής του προαιρετικού μηχανισμού 

αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων 

υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης, και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης στον 

τομέα του ΦΠΑ 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:558] 

 

• COM/2022/409 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η ισχύς των εμπορικών εταιρικών σχέσεων: μαζί για μια πράσινη 

και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη 

 

• COM/2022/404 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Υλοποίηση του οράματος με συγκεκριμένες δράσεις 

 

• COM/2022/226 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eφαρμογή των υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ στα εισαγόμενα 

γεωργικά και αγροδιατροφικά προϊόντα 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.171.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.156.01.0161.01.ELL&toc=OJ:L:2022:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.156.01.0161.01.ELL&toc=OJ:L:2022:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.155.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0409&qid=1656660875618&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0404&qid=1656660875618&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0226&qid=1656660875618&rid=44
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

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

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:559] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 356749-2022  

Κύπρος-Limassol: Διάφορα 

εξαρτήματα σωληνώσεων 

Είδος αγοραστή: Φορέας κοινής 

ωφελείας 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 01/07/2022  29/07/2022  

2 338101-2022  

Κύπρος-Λευκωσία: Ειδικά σκάφη 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CY 24/06/2022  22/07/2022  

3 352852-2022  

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Επίδεσμοι 

Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου 

δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 01/07/2022  26/08/2022  

4 352523-2022  

Ελλάδα-Πειραιάς: Προϊόντα 

καθαρισμού 

Είδος αγοραστή: Λοιπά 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 01/07/2022  26/08/2022  

5 349192-2022  

Ελλάδα-Αθήνα: Σάκοι και τσάντες 

αποβλήτων και απορριμμάτων από 

πολυαιθυλένιο 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 29/06/2022  25/07/2022  

 

mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356749-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338101-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352852-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352523-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349192-2022: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 

• Μεταφορές—Αυτοκίνητα 

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

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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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. 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:560] 

 

 

1. Αίτημα γερμανικής επιχείρησης παραγωγής ιατρικών οργάνων και μηχανημάτων για 

επιχειρηματική συνεργασία με ελληνικές εταιρείες 

 

H γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «nopa instruments GmbH», με έδρα τη Βάδη- Βυρτεμβέργη, η 

οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ιατρικών μηχανημάτων και οργάνων, ενδιαφέρεται να συνάψει 

επιχειρηματική συνεργασία με ελληνικές εταιρείες. 

 

Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Εταιρεία: nopa instruments GmbH  

 

Διεύθυνση: Weilatten 7-9 Germany, Tuttlingen / 78532 

Τηλ: +49-7462-9490-42 

Email: niklas.p@nopa.de 

Website: https://www.nopa-instruments.eu/home 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8044 

 

 

2. Ζήτηση λευκού, ακατέργαστου και μη αποφλοιωμένου σουσαμιού 

 

Η Amable AB αναζητά παραγωγούς που καλλιεργούν λευκό, ακατέργαστο και μη αποφλοιωμένο 

σουσάμι - κατά προτίμηση βιολογικό. 

Ενδιαφέρονται για αγορά σπόρων απευθείας από παραγωγούς, για περαιτέρω διανομή και 

επεξεργασία. 

https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
https://agora.mfa.gr/applications/company/6154
mailto:niklas.p@nopa.de
https://www.nopa-instruments.eu/home
https://agora.mfa.gr/applications/application/8044
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Χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ 

Εταιρεία: Amable AB  

 

Διεύθυνση: Bomullsvägen 4, Uppsala / 757 57 

Τηλ: +4676 80 95 462 

Email: Johannesgebara@gmail.com 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8045  

 

 

3. Ζήτηση για μεταλλικές βάσεις αλουμινίου για ηλιακά- φωτοβολταϊκά πάνελς 

 

Η εταιρεία Africa Solar απέστειλε το ακόλουθο αίτημα για ελληνικά προϊόντα 

 

Χώρα:ΤΥΝΗΣΙΑ 

Εταιρεία: AFRICA SOLAR  

 

Διεύθυνση: Weilatten 7-9 Germany, Tuttlingen / 78532 

Τηλ: +216 71 120 216 

Email: mbelhadj@3s.com.tn 

Website: www.africa-solar.com 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8043   

 

 

4. Eισαγωγή προϊόντων αντιπυρικής προστασίας 

 

Ζήτηση συνεργασίας για εισαγωγή προϊόντων αντιπυρικής προστασίας 

Εταιρεία ΥΟW (www.yow.co.il ), μέσω της Ομοσπονδίας Εμπορικών Επιμελητηρίων Ισραήλ. 

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αποστείλουν e-mail στο 

chamber@chamber.org.il , υπ' όψιν της κας Yonat Keren. 

 

Χώρα:ΙΣΡΑΗΛ 

Εταιρεία: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ  

Διεύθυνση: 84 Hahashmonaim str., Tel Aviv / 67132 

Τηλ: 97235631020 

Email: chamber@chamber.org.il  

Website: www.chamber.org.il 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8047   

https://agora.mfa.gr/applications/company/6155
mailto:Johannesgebara@gmail.com
https://agora.mfa.gr/applications/application/8045
https://agora.mfa.gr/applications/company/6153
mailto:mbelhadj@3s.com.tn
https://www.africa-solar.com/
https://agora.mfa.gr/applications/application/8043
http://www.yow.co.il/
mailto:chamber@chamber.org.il
https://agora.mfa.gr/applications/company/5993
mailto:chamber@chamber.org.il
http://www.chamber.org.il/
https://agora.mfa.gr/applications/application/8047
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5. Εισαγωγή υλικών για ασφαλτικές μεμβράνες 

 

Ζήτηση συνεργασίας για εισαγωγή υλικών για την κατασκευή ασφαλτικών μεμβράνων. 

 

Εταιρεία PAZKAR (Θυγατρική της μεγάλης εταιρείας πετρελαιοειδών PAZ), μέσω της Ομοσπονδίας 

Εμπορικών Επιμελητηρίων Ισραήλ. 

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αποστείλουν e-mail στο 

chamber@chamber.org.il , υπ' όψιν της κας Yonat Keren. 

Χώρα:ΙΣΡΑΗΛ 

Εταιρεία: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ  

 

Διεύθυνση: 84 Hahashmonaim str., Tel Aviv / 67132 

Τηλ: 97235631020 

Email: chamber@chamber.org.il  

Website: www.chamber.org.il 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8046 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

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