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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:597]  

 

 

• 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 

  

ΑΙΓΥΠΤΟΣ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:598]  

• Νέες τροποποιήσεις του αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφορικά με τη 

διαδικασία εγγραφής των εξαγωγέων στο μητρώο εξαγωγέων του εν λόγω Υπουργείου και σημαντική 

αναδιάρθρωση του Διατάγματος 43/2016 

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
https://agora.mfa.gr/infofiles/AGORA%20%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%BF%20%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%2043%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/AGORA%20%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%BF%20%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%2043%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/AGORA%20%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%BF%20%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%2043%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20eg.pdf
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ΑΡΜΕΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:599]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ερεβάν 

• Ετήσια Έκθεση Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν  

 

ΑΥΣΤΡΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:600]  

 

• Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της Αυστρίας και τις Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις 

Ελλάδας- Αυστρίας  

• Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις Ιούλιος 2022 

• Οικονομικό Προφίλ Αυστρίας 2021 

 

ΒΕΛΓΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:601]  

• Ετήσια Έκθεση 2022 για την οικονομία του Βελγίου και την Ανάπτυξη των Οικονομικών & 

Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας- Βελγίου  

• Οδηγός Επιχειρείν 2022 

ΒΟΣΝΙΑ- ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:602]   

• Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:603]   

• Ετήσια Έκθεση 2021 για την Οικονομία της Βουλγαρίας και την Ανάπτυξη των Οικονομικών και 

Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας Βουλγαρίας  

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:604]  

• Η αγορά Φαρμάκων στη Γαλλία 

 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:605]  

• Ετήσια Έκθεση Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ 2021 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:606]  

• Η αγορά ελαιόλαδου της Ιταλίας 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85_2022%20am.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%95%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CE%BD%202021%202%20am.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%95%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CE%BD%202021%202%20am.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%20%CE%91%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91%20at.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%20%CE%91%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91%20at.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%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%202022%20at.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%91%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%202021%20at.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202022%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202022%20be.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%202022-%20%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%93%CE%99%CE%9F%20be.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%202021%20ba.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/81024
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/81024
https://agora.mfa.gr/infofiles/Report_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD_2022%20fr.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%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%A4%CE%95%CE%9B%20%CE%91%CE%92%CE%99%CE%92%202021%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Olive%20oil%20research%20-2022%20it.pdf
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:607]  

• Η Ολλανδία εν όψει έλλειψης φυσικού αερίου στην Ευρώπη  

• Οδηγός Επιχειρείν 2022 

• Συνοπτική Έρευνα Καλλυντικών  

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:608]  

• Εμπόριο  Αγαθών Ελλάδας - Ουζμπεκιστάν Α’ Τριμήνου 2022 

• Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2022 

• Ετήσια Έκθεση Λευκορωσίας 2022 

• Ετήσια Έκθεση Τατζικιστάν 2022 

• Ετήσια Έκθεση Τουρκμενιστάν 2022 

• Οικονομικό Προφίλ Λευκορωσίας 2021 

• Οικονομικό Προφίλ Τατζικιστάν 2021 

• Οικονομικό Προφίλ Τουρκμενιστάν 2021 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:609]  

• Επιχειρηματικός Οδηγός 2022 

• Η Βιομηχανία Τροφίμων & η Αγορά Ελαιόλαδου στη Σερβία 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:610]  

• Ετήσια Έκθεση Γραφείου ΟΕΥ Στοκχόλμης για την Οικονομία της Σουηδίας και την Ανάπτυξη των 

Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας- Σουηδίας 2021 

• Ανάλυση Διμερούς Εμπορίου Ελλάδος Σουηδίας σε επίπεδο τετραψήφιων Δασμολογικών Κλάσεων 

 

 

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/Gas%20shortage%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%20-%202022%20%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/20220707_%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F_%CE%91_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9C2022_%CE%95%CE%9B%CE%9B_%CE%9F%CE%A5%CE%96%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_Russia_June_2022%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_2022_%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_TAJIKISTAN_2022%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%9A%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%9D_2022%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1_2022%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B9%CE%BA_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB_%CE%A4%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD_2022%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%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD_2021%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/BUSINESS%20GUIDE%20%20SERBIA%202022%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%20%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%99%CE%91%2020072022%20pdf%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%BC%CE%B7%CF%82%202021%20se.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%BC%CE%B7%CF%82%202021%20se.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82%20%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF%20%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%89%CE%BD%20%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20se.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:611] 

 

1. Έγκριση του νέου εγχειριδίου κανόνων της Ε.Ε. για τις ψηφιακές υπηρεσίες από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

 

2. Έκθεση επιδόσεων στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας 

 

3. Κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ για υπεύθυνες επιχειρηματικές και εμπορικές πρακτικές στον τομέα των 

τροφίμων 

 

4. Νέα έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων: Η ΕΕ αντισταθμίζει τη δραματική μείωση 

των εισαγωγών ουκρανικού αραβοσίτου και αυξάνει τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων στην 

Αφρική 

 

5. Υποδομές μεταφορών: Η Επιτροπή τροποποιεί την πρόταση για το ΔΕΔ-Μ ώστε να αντικατοπτρίζει 

τις επιπτώσεις της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις υποδομές 

 

6. 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον: Η ΕΕ σκοπεύει να μετρήσει την πρόοδο όσον αφορά τους 

περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της Πράσινης Συμφωνίας 

 

7. Η ΕΕ κερδίζει την υπόθεση του ΠΟΕ κατά των πρακτικών διακρίσεων της Τουρκίας για τα 

φαρμακευτικά προϊόντα 

 

8. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή παρατείνει την ισοδυναμία και την επάρκεια των 

αρμόδιων ελεγκτικών αρχών των ΗΠΑ 

 

9. Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού από 

κοινού με τις ΗΠΑ και άλλους παγκόσμιους εταίρους 

 

10. Η Επιτροπή προτείνει ένα σχέδιο για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου, ώστε να προετοιμάσει 

την ΕΕ για διακοπές εφοδιασμού 

 

11. Αμυντική βιομηχανία: Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για την επένδυση σχεδόν 1,2 δισ. ευρώ με στόχο τη 

στήριξη 61 έργων βιομηχανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας 

 

12. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή τροποποιεί το προσωρινό πλαίσιο κρίσης 

 

13. Βιώσιμη κατανάλωση: Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πρώτες εκθέσεις προόδου στο πλαίσιο της 

Δέσμευσης για την Πράσινη Κατανάλωση 

 

https://server65.mailstudio.gr/link.php?M=11179006&N=14492&L=16644&F=H
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_el
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_el
https://sbtse.gr/2022/07/29/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86/
https://sbtse.gr/2022/07/29/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86/
https://sbtse.gr/2022/07/29/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86/
https://sbtse.gr/2022/07/29/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80/
https://sbtse.gr/2022/07/29/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80/
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/8o-programma-drasis-gia-periballon-i-ee-skopeyei-na-metrisei-tin-proodo-oson-afora-toys-2022-07-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/8o-programma-drasis-gia-periballon-i-ee-skopeyei-na-metrisei-tin-proodo-oson-afora-toys-2022-07-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-kerdizei-tin-ypothesi-toy-poe-kata-ton-praktikon-diakriseon-tis-toyrkias-gia-ta-farmakeytika-2022-07-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-kerdizei-tin-ypothesi-toy-poe-kata-ton-praktikon-diakriseon-tis-toyrkias-gia-ta-farmakeytika-2022-07-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/hrimatopistotikes-ypiresies-i-epitropi-parateinei-tin-isodynamia-kai-tin-eparkeia-ton-armodion-2022-07-25_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/hrimatopistotikes-ypiresies-i-epitropi-parateinei-tin-isodynamia-kai-tin-eparkeia-ton-armodion-2022-07-25_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-enteinei-tis-prospatheies-gia-tin-anthektikotita-tis-pagkosmias-alysidas-efodiasmoy-apo-2022-07-22_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-enteinei-tis-prospatheies-gia-tin-anthektikotita-tis-pagkosmias-alysidas-efodiasmoy-apo-2022-07-22_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-proteinei-ena-shedio-gia-ti-meiosi-tis-zitisis-fysikoy-aerioy-oste-na-proetoimasei-tin-ee-2022-07-20_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-proteinei-ena-shedio-gia-ti-meiosi-tis-zitisis-fysikoy-aerioy-oste-na-proetoimasei-tin-ee-2022-07-20_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/amyntiki-biomihania-i-ee-lambanei-metra-gia-tin-ependysi-shedon-12-dis-eyro-me-stoho-ti-stirixi-61-2022-07-20_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/amyntiki-biomihania-i-ee-lambanei-metra-gia-tin-ependysi-shedon-12-dis-eyro-me-stoho-ti-stirixi-61-2022-07-20_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kratikes-enishyseis-i-epitropi-tropopoiei-prosorino-plaisio-krisis-2022-07-20-0_el
https://sbtse.gr/2022/07/20/%ce%b2%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%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/
https://sbtse.gr/2022/07/20/%ce%b2%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%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/
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14. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλεί 8 δισ. ευρώ από την 11η συναλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος 

NextGenerationEU 

 

15. Ένωση Υγείας: Η HERA παρέχει κατάλογο με τις 3 κορυφαίες απειλές κατά της υγείας για τις οποίες 

πρέπει να προετοιμαστούμε 

 

16. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μεταφέρει τον διακανονισμό της έκδοσης ομολόγων 

σε υποδομή του Ευρωσυστήματος 

 

17. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του προσωρινού 

πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις 

 

18. Ταμείο Καινοτομίας: η ΕΕ επενδύει 1,8 δισ. ευρώ σε έργα καθαρής τεχνολογίας 

 

19. Eurostat: Η Επιτροπή προτείνει νέες στατιστικές οικοσυστημάτων για να μετρηθεί η αποκατάσταση 

της φύσης 

 

20. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 72 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ερευνητών και φορέων καινοτομίας 

 

21. Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις και παρατηρήσεις σχετικά με τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών 

εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

 

22. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις τελευταίες βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ 

 

23. Οι χρηματοδοτικές πράξεις του NextGenerationEU προχωρούν ικανοποιητικά σύμφωνα με νέα έκθεση 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:612] 

 

1. Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον ρόλο των φορέων διευκόλυνσης της 

φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού 

 

2. Διαβούλευση με θέμα: «Πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου». 

Υποβολή απόψεων έως 20 Αυγούστου 2022 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:613] 

 

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Export as a measure of innovation performance in the clean energy sector» 

που αφορά τις εξαγωγές ως μέτρο απόδοσης καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας. 

 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-eyropaiki-epitropi-antlei-8-dis-eyro-apo-tin-11i-synallagi-sto-plaisio-toy-programmatos-2022-07-13_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-eyropaiki-epitropi-antlei-8-dis-eyro-apo-tin-11i-synallagi-sto-plaisio-toy-programmatos-2022-07-13_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/enosi-ygeias-i-hera-parehei-katalogo-me-tis-3-koryfaies-apeiles-kata-tis-ygeias-gia-tis-opoies-2022-07-13_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/enosi-ygeias-i-hera-parehei-katalogo-me-tis-3-koryfaies-apeiles-kata-tis-ygeias-gia-tis-opoies-2022-07-13_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nextgenerationeu-i-eyropaiki-epitropi-tha-metaferei-ton-diakanonismo-tis-ekdosis-omologon-se-ypodomi-2022-07-12_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nextgenerationeu-i-eyropaiki-epitropi-tha-metaferei-ton-diakanonismo-tis-ekdosis-omologon-se-ypodomi-2022-07-12_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-diaboyleyetai-me-ta-krati-meli-shetika-me-tin-protasi-tropopoiisis-toy-prosorinoy-2022-07-12_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-diaboyleyetai-me-ta-krati-meli-shetika-me-tin-protasi-tropopoiisis-toy-prosorinoy-2022-07-12_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/tameio-kainotomias-i-ee-ependyei-18-dis-eyro-se-erga-katharis-tehnologias-2022-07-12_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eurostat-i-epitropi-proteinei-nees-statistikes-oikosystimaton-gia-na-metrithei-i-apokatastasi-tis-2022-07-11_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eurostat-i-epitropi-proteinei-nees-statistikes-oikosystimaton-gia-na-metrithei-i-apokatastasi-tis-2022-07-11_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/draseis-marie-sklodowska-curie-72-ekat-eyro-gia-ti-stirixi-ereyniton-kai-foreon-kainotomias-2022-07-07_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-sygkentronei-apopseis-kai-paratiriseis-shetika-me-ti-horigisi-ypohreotikon-adeion-2022-07-07_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-sygkentronei-apopseis-kai-paratiriseis-shetika-me-ti-horigisi-ypohreotikon-adeion-2022-07-07_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-dimosieyei-tis-teleytaies-brahyprothesmes-prooptikes-gia-tis-georgikes-agores-tis-ee-2022-07-07_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-xekina-dimosia-diaboyleysi-shetika-me-ton-rolo-ton-foreon-dieykolynsis-tis-forodiafygis-2022-07-08_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-xekina-dimosia-diaboyleysi-shetika-me-ton-rolo-ton-foreon-dieykolynsis-tis-forodiafygis-2022-07-08_el
https://server65.mailstudio.gr/link.php?M=11179006&N=14492&L=16639&F=H
https://server65.mailstudio.gr/link.php?M=11179006&N=14492&L=16633&F=H
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2. Ενημερωτικό δελτίο της Γενικής Διεύθυνσης DG GROW της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: 

«Ukraine Task Force bulletin» που αφορά τις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της 

ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. 

 

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.:614] 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://server65.mailstudio.gr/link.php?M=11179006&N=14492&L=16631&F=H
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. «Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων σε Δήμους της χώρας - 

Pay as you throw–Gain as you sort» 

 

Υλοποίηση δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα με σκοπό το σχεδιασμό προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω 

(ΠΟΠ) και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην αρχή “Pay as you throw” ή “Gain as you Sort”. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 15/7/2022 - 31/10/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5583  

 

 

http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MjUzOzI1MTEzO2h0dHA6Ly93d3cuYW50YWdvbmlzdGlrb3RpdGEuZ3IvZXBhbmVrL25ld3MuYXNwP2lkPTE1OTE7O2FjYmEyMTBhYmQ4YjNmOGM5YjhlZTA0ZWE3NTI0NmVh
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5583
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5. «Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων επιμελούς φοίτησης σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Ρομά» 

 

Αντιμετώπιση των θεμάτων της εκπαίδευσης των Ρομά, εστιάζοντας στο καίριο πρόβλημα της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου, μεριμνώντας για την προσέγγιση των ζητημάτων της ισότητας, της κοινωνικής 

ένταξης και της συμμετοχής των παιδιών και των νέων Ρομά. 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 12/7/2022 - 30/9/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5582 

 

 

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

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 - Προσκλήσεις (ενημέρωση 26/7/2022)» 

 

To πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" 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: Αναμένεται 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5577 

 

 

7. «Έλεγχος προσβασιμότητας κτιρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Δημοσίου» 

 

Εκπόνηση ή επικαιροποίηση μελετών, στον έλεγχο των έργων καθώς και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν 

στην προετοιμασία των έργων κυρίως κτιριακών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 30/6/2022 - 30/10/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5579 

  

 

8. «Πολυκαναλικό σύστημα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών 1555 [ΠΡ_63]» 

 

Λειτουργία ενός πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών «1555», ο οποίος λειτουργεί σαν ενιαίος 

αριθμός επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα και είναι δωρεάν 

για όσους καλούν. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 1/7/2022 - 30/9/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5574 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5582
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5577
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5579
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5574
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9. «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=  

 

 

10. «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  

 

 

11. «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  

 

 

12. «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  

 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=87&cs=
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
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13. «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  

 

 

14. «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  

 

 

15. «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  

 

 

16. «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  

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5562
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
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17. «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  

 

 

18. «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  

 

 

19. «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  

 

 

20. «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 

 

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

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

22. Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού 

νόμου 4887/2022 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Urban Agenda for EU Partnerships on Greening Cities and Sustainable 

Tourism» της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 

δυο θεματικές: 

• Πράσινες Πόλεις 

• Βιώσιμος Τουρισμός 

Ο στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων και απευθύνεται σε Αστικές 

αρχές, Περιφέρειες, Κοινοπραξίες πόλεων, Διαχειριστικές Αρχές για τα κονδύλια της Ε.Ε., ειδικούς / 

ακαδημαϊκούς, ΜΚΟ, κοινωνικούς εταίρους, και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα. Υποβολή αιτήσεων 

έως 16 Σεπτεμβρίου 2022. 

 

2. Νέο πρόγραμμα «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο:  

• την αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της 

υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας 

• τη βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας 

• την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, 

της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων 

• την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών 

προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής 

• τη βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Υποβολή αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2022 

 

3. Νέο πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο 

στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές 

μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών - τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων 

βιωματικού αγροτουρισμού. Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία 

συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό 

προϊόν. Υποβολή αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2022 

 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/4259-biologi-kalliergies11
https://www.mindev.gov.gr/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b7%ce%bd/
https://server65.mailstudio.gr/link.php?M=11179006&N=14492&L=16641&F=H
https://server65.mailstudio.gr/link.php?M=11179006&N=14492&L=16641&F=H
https://server65.mailstudio.gr/link.php?M=11179006&N=14492&L=16648&F=H
https://server65.mailstudio.gr/link.php?M=11179006&N=14492&L=16647&F=H
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4. 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 

 

5. 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 

 

6. 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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7. 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 

 

8. Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

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

 

 

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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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 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:615] 

 

1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος – Εκθεσιακό Πλάνο 2022 

 

     

 

 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/06/digital_transformation_2022.pdf
mailto:svaina@sbtse.gr
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• 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. EU-Japan Biotech & Pharma Partnering Conference, 26-30 Σεπτεμβρίου 2022 & 11 Οκτωβρίου 

2022 

 

 

 

To EU-Japan Biotech & Pharma Partnering Conference 2022 προσφέρει επιχειρηματικές επαφές 

σε επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν πιθανούς συνεργάτες στον τομέα της βιοτεχνολογίας 

και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. 

 

Μετά από δύο χρόνια διαδικτυακής συμμετοχής, φέτος η εκδήλωση συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί 

ξανά στην Οσάκα στις 11 Οκτωβρίου 2022 με πρόσθετες διαδικτυακές συνεδρίες από τις 26 έως τις 30 

Σεπτεμβρίου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν, εάν θα συμμετάσχουν στις διαδικτυακές 

συνεδρίες του Σεπτεμβρίου, στις δια ζώσης συνεδρίες στην Οσάκα στις 11 Οκτωβρίου 2022 ή και 

στους δύο τύπους συνεδριών. 

 

Η φετινή εκδήλωση στοχεύει στους κάτωθι τομείς: 

-  Ανακάλυψη φαρμάκων και υποστήριξη ανακάλυψη φαρμάκων 

- Αναγεννητική ιατρική 

- Θεραπευτικοί και διαγνωστικοί παράγοντες 

- Τεχνολογίες AI και IoT που σχετίζονται με τα παραπάνω 

- Ψηφιακή Ιατρική (Ανάπτυξη φαρμάκων με τη βοήθεια AI, συνδυασμοί φαρμάκων-συσκευών κ.λπ.) 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο: 

 

https://bio-pharma-osaka-2022.b2match.io/ 

 

 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/03/exhibition-plan2022-pste.pdf
https://www.kye.com.gr/category/anakoinwseis/
https://bio-pharma-osaka-2022.b2match.io/
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3. B2B Projects4GreenEnergy: Connected, 8-9 Νοεμβρίου 2022 

 

 

 

Η Saxon Energy Agency (SAENA GmbH) & το Enterprise Europe Network σας προσκαλούν να 

συμμετέχετε στη διαδικτυακή εκδήλωση η οποία επικεντρώνεται σε Επιχειρήσεις, Ερευνητικά 

Ιδρύματα, Πανεπιστήμια και clusters τα οποία δραστηριοποιούνται στους τομείς της Ενέργειας και της 

Πράσινης Τεχνολογίας.   

 

Αναζητείτε για: 

 

• Δυνατότητες Χρηματοδοτήσεις; 

• Κατάλληλους Συνεργάτες; 

• Εταίρους για την περαιτέρω ανάπτυξη του Σχεδίου Πρότασης σας; 

• Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα; 

• Ενίσχυση της καινοτομίας της Ιδέας του Σχεδίου σας; 

 

Streaming: Βρείτε συνεργάτες και μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος HORIZON EUROPE και των περαιτέρω 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 

 

Συνεδρίαση: Για να επωφεληθείτε της ευκαιρίας να έρθετε σε επαφή με Εταιρείες και Ερευνητικά 

Προγράμματα μέσα από ένα μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών Χωρών κλείστε άμεσα τα ραντεβού σας. Οι 

συναντήσεις μπορούν να γίνουν μετά την εγγραφή και να οργανωθούν ως παράλληλες συνεδρίες.   

 

Τα Θέματα αφορούν στους κάτωθι τομείς: 

 

• Πράσινη Τεχνολογία 
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• Προσφορά και ζήτηση Ενέργειας  

• Βιωσιμότητα 

• Προσκλήσεις και Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Οργανισμοί και Υπηρεσίες 

 

Οι προαναφερθέντες τομείς σχετίζονται με τη δράση Clean Hydrogen Partnership, Batt4EU – 

Partnership, 

Destination 3: Προσφορά Ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύστημα ενέργειας, 

δίκτυο και αποθήκευση, CCUS  

ή Destination 4: Ζήτηση ενέργειας, κτήρια και βιομηχανία 

 

Οφέλη Συμμετοχής στην Εκδήλωση: 

 

• Έναρξη και Προγραμματισμός των Β2B Συναντήσεων κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης  

• Μείνετε ένα βήμα μπροστά από τους ανταγωνιστές σας με το να είστε ορατοί κατά τη διάρκεια της 

παρουσίας σας στην εκδήλωση  

• Δημοσίευση και προβολή των προϊόντων, των έργων, των υπηρεσιών και των επιχειρηματικών σας 

αναγκών στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης κατά τη διάρκεια ζωντανών παρουσιάσεων ή 

αναδείξεων αυτών μέσω του προφίλ σας 

• Δημιουργία νέων επαφών με άμεσο και οικονομικό τρόπο   

 

Ημερομηνίες: 

 

Από 01.07.2022:        Έναρξη Εγγραφών 

Μέχρι 15.09.2022:     Εγγραφή ως Ομιλητής 

Από 01.10.2022:        Έναρξη κρατήσεως των Συναντήσεων     

08.-09.11.2022:         Ατομικές Συναντήσεις και Ζωντανές Παρουσιάσεις και Breakout- rooms 

 

Όροι Συμμετοχής: 

 

Στην εκδήλωση Β2Β, στις breakout συνεδριάσεις και στο streaming είναι δωρεάν. Απαιτείται μόνο 

ένα ολοκληρωμένο προφίλ Εγγραφής. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://projects4greenenergy.b2match.io/ 

 

 

 

 

https://projects4greenenergy.b2match.io/
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4. B2B RIGA FOOD 2022 – Υβριδικό Matchmaking Event, 7 Σεπτεμβρίου 2022 έως 9 Σεπτεμβρίου 

2022 

 

 

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ως Υβριδικό Μatchmaking Event: 

7-8 Σεπτεμβρίου, 2022 μόνο Εικονικά Matchmaking Days 

9 Σεπτεμβρίου, 2022 Εικονικά και δια ζώσης Matchmaking Day 

 

H 14η Riga Food Enterprise Europe Network Brokerage Event που διοργανώνεται από το Λιθουανικό 

Τεχνολογικό Κέντρο θα λάβει χώρα στη Ρίγα, στις 7-9 Σεπτεμβρίου 2022 κατά τη διάρκεια του 

μεγαλύτερου Διεθνούς Φεστιβάλ Τροφίμων “Riga Food” στα Κράτη της Βαλτικής και 

διοργανώνεται από τη Διεθνή Εκθεσιακή Εταιρεία BT1   

Μεγάλη εκδήλωση της βιομηχανίας τροφίμων της Βαλτικής! 

Η Έκθεση Βιομηχανίας Τροφίμων- Riga Food, ετησίως περιγράφει τις τάσεις της ανάπτυξης της 

βιομηχανίας τροφίμων, επισημαίνει τις καινοτομίες και παρουσιάζει μια σειρά από σοβαρές και 

αξιόπιστες επιχειρήσεις. 

Στην τελευταία 26η Διεθνή Έκθεση “Riga Food 2021” παρουσιάστηκαν περισσότερες απο 700 

επιχειρήσεις από 35 χώρες και 12 εθνικά συλλογικά περίπτερα.  Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος πάνω 

από 37.500 επισκέπτες και επαγγελματίες από 40 χώρες. 

Επίσης, φέτος η Riga Food Brokerage Event, ως μέρος της εκδήλωσης, παρέχει τη δυνατότητα στις 

εταιρείες μέσω διμερών συναντήσεων να βρουν νέους συνεργάτες και επιχειρηματικές ευκαιρίες 

στον τομέα των τροφίμων. Οι συγκεκριμένες ευκαιρίες αφορούν στη μεταφορά τεχνολογίας, στις 

εμπορικές συμφωνίες και στην υποστήριξη έρευνας και ανάπτυξης.   

Σε ποιους απευθύνεται: 

- Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (που προσφέρουν ή ζητούν νέα προϊόντα και τεχνολογίες) 

- Ερευνητές και προγραμματιστές καινοτόμων τεχνολογιών τροφίμων 
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Πως να εγγραφείτε: 

- Καταχωρήστε το Εταιρικό σας Προφίλ εδώ:  https://rf2022.b2match.io 

- Υποβάλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας 

- Προσδιορίστε του Τομείς- στόχους σας και τις επιθυμίες συνεργασίας σας 

- Υποβάλετε έως πέντε προϊόντα ή τεχνολογικά προφίλ  

- Με βάση τις προδιαγραφές όλων των συμμετεχόντων, θα λάβετε το προσωπικό σας πρόγραμμα 

συναντήσεων λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση. 

- Γνωρίστε τους πιθανούς επιχειρηματικούς σας εταίρους στον τομέα του Matchmaking του 

Enterprise Europe Network Brokerage Event στην εμπορική έκθεση της Riga Food και συζητήστε 

περίπου 20 λεπτά για τις μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://rf2022.b2match.io/ 

 

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.:616] 

 

• 2022/C 252/03 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 03/2022 του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G στην ΕΕ: 

καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των δικτύων και ανεπίλυτα ζητήματα ασφάλειας» 

 

• 2022/C 255/06 Ειδική έκθεση 17/2022 — «Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξωτερικοί σύμβουλοι – 

Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης» 

 

• 2022/C 258/05 Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά 

με την πρόταση κανονισμού για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης βιοτεχνικών και 

βιομηχανικών προϊόντων (Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο στην 

αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στον διαδικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ www.edps.europa.eu) 

 

• 2022/C 265/04 Ειδική έκθεση 10/2022 — «Το LEADER και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 

τοπικών κοινοτήτων διευκολύνουν μεν την τοπική συμμετοχή, τα πρόσθετα οφέλη όμως δεν 

αποδεικνύονται ακόμη επαρκώς» 

https://rf2022.b2match.io/
https://rf2022.b2match.io/
mailto:svaina@sbtse.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.252.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2022:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.255.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2022:255:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.258.01.0005.01.ELL&toc=OJ:C:2022:258:TOC
http://www.edps.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.265.01.0010.01.ELL&toc=OJ:C:2022:265:TOC
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• 2022/C 270/01 Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Η συμβολή των 

τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης» 

 

• 2022/C 270/02 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Στρατηγικό 

πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2021-2027» 

 

• 2022/C 270/04 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ένα μακρόπνοο 

όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ» 

 

• 2022/C 270/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ισότητα των 

φύλων και κλιματική αλλαγή: προς την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συμφωνία» 

 

• 2022/C 275/01 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Τουρισμός και μεταφορές – Συνέχεια» (Γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2022/C 275/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Φορολογία των 

επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα»[COM(2021) 251 final] 

 

• 2022/C 275/12 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Νέο Ευρωπαϊκό 

Μπάουχαους: Αισθητική, βιωσιμότητα, συμπεριληπτικότητα»[COM(2021) 573 final] 

 

• 2022/C 275/16 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: “Προσαρμογή στον στόχο 

του 55 %”: υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 στην πορεία προς την 

κλιματική ουδετερότητα»[COM(2021) 550 final] 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

 

• 2022/C 265A/01  Ανακοίνωση πρόσληψης PE/273/S — Γενικός διευθυντής / γενική διευθύντρια 

(ομάδα καθηκόντων AD, βαθμός 15) — Γενική Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων για την 

κοινοβουλευτική δημοκρατία 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.270.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.270.01.0008.01.ELL&toc=OJ:C:2022:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.270.01.0018.01.ELL&toc=OJ:C:2022:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.270.01.0025.01.ELL&toc=OJ:C:2022:270:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.275.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.275.01.0040.01.ELL&toc=OJ:C:2022:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.275.01.0073.01.ELL&toc=OJ:C:2022:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.275.01.0101.01.ELL&toc=OJ:C:2022:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.265.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:265A:TOC
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• 2022/C 271A/01  Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AST/153/22 — Προϊστάμενοι/-ες 

διοίκησης (AST 4) στις αντιπροσωπείες της ΕΕ 

 

• 2022/C 274A/01  Ανακοίνωση πρόσληψης PE/276/S — Διευθυντής/διευθύντρια (ομάδα καθηκόντων 

AD, βαθμός 14) — Γενική Διεύθυνση Προεδρίας — Διεύθυνση Πρωτοκόλλου 

 

• 2022/C 285A/01  Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από 

σύντηξη (F4E) — Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή/διευθύντριας (Έκτακτος/-η υπάλληλος — 

Βαθμός AD 14) — COM/2022/20086 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:617] 

   

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1104 της Επιτροπής, L177 της 1ης Ιουλίου 2022, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 68/2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών ( 1 ) 

  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1160 της Επιτροπής, L179 της 5ης Ιουλίου 2022, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 όσον αφορά τους όρους χρήσης και τις 

προδιαγραφές του νέου τροφίμου «χλωριούχο ριβοζυλονικοτιναμίδιο» ( 1 ) 

  

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1171 της Επιτροπής, L183 της 22ας Μαρτίου 2022, για 

την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την προσθήκη των ανακτηθέντων υλικών υψηλής 

καθαρότητας ως κατηγορίας συστατικών υλικών σε προϊόντα λίπανσης της ΕΕ ( 1 ) 

  

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1181 της Επιτροπής, L184 της 8ης Ιουλίου 2022,  για την τροποποίηση του 

προοιμίου του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα ( 1 ) 

  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1185 της Επιτροπής, L184 της 8ης Ιουλίου 2022, για τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Contec Hydrogen Peroxide Biocidal 

Product Family» ( 1 ) 

  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1186 της Επιτροπής, L184 της 8ης Ιουλίου 2022, για τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «L+R Propanol PT1 Family» ( 1 ) 

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1214 της Επιτροπής, L188 της 9ης Μαρτίου 2022, για την 

τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2139 όσον αφορά οικονομικές 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.271.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:271A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.274.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:274A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.285.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:285A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.177.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2022:177:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.179.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2022:179:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.183.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2022:183:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.184.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.184.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.184.01.0041.01.ELL&toc=OJ:L:2022:184:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.188.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:188:TOC
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δραστηριότητες σε ορισμένους τομείς ενέργειας και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 

2021/2178 όσον αφορά ειδικές δημοσιοποιήσεις για τις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες ( 1 ) 

  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1219 της Επιτροπής, L188 της 14ης Ιουλίου 2022, για την 

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

υποδείγματα πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης 

φορτίων ορισμένων σύνθετων προϊόντων ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1220 της Επιτροπής, L188 της 14ης Ιουλίου 2022, για τον 

καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μορφότυπο με τον οποίο τα 

υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων χωρών και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να υποβάλλουν τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφοι 3 και 4 της εν λόγω οδηγίας ( 1 ) 

  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1226 της Επιτροπής, L189 της 14ης Ιουλίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο «Bioquell HPV-AQ» ( 1 ) 

 

• Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/913 της Επιτροπής, L189 της 30ής Μαΐου 2022, 

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 για την προσωρινή αύξηση των 

επίσημων ελέγχων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την είσοδο στην Ένωση ορισμένων 

αγαθών από ορισμένες τρίτες χώρες και για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 και (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( EE L 158 της 13.6.2022 ) 

  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1232 της Επιτροπής, L190 της 13ης Ιουλίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «INTEROX Biocidal Product Family 1» ( 

1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1247 της Επιτροπής, L191 της 19ης Ιουλίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση της χρωστικής Allura Red AC ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για 

μικρά μη τροφοπαραγωγά θηλαστικά και για διακοσμητικά πτηνά ( 1 ) 

  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1248 της Επιτροπής, L191 της 19ης Ιουλίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση αιθέριου ελαίου από Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. ως 

πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για ορισμένα ζωικά είδη ( 1 ) 

  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1249 της Επιτροπής, L191 της 19ης Ιουλίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας της βιταμίνης Β12 με τη μορφή κυανοκοβαλαμίνης που παράγεται από Ensifer 

adhaerens CNCM I-5541 ως πρόσθετης ύλης για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.188.01.0075.01.ELL&toc=OJ:L:2022:188:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.188.01.0098.01.ELL&toc=OJ:L:2022:188:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.189.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2022:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.189.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2022:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.190.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.191.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2022:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.191.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.191.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2022:191:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1250 της Επιτροπής, L191 της 19ης Ιουλίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση του ακρυλικού αιθυλίου, του ισοβαλεριανικού πεντυλίου, του 2-

μεθυλοβουτυρικού βουτυλίου, της 2-μεθυλενδεκανάλης, του (2E)-μεθυλοκροτωνικού οξέος, του 

(E,Z)-δεκα-2,4-διενοϊκού αιθυλίου, της βουταν-2-όνης, του οξικού κυκλοεξυλίου, της 3,4-

διμεθυλοκυκλοπεντανο-1,2-διόνης, της 5-αιθυλο-3-υδροξυ-4-μεθυλοφουραν-2(5H)-όνης, του 

βουτυρικού φαιναιθυλίου, του φαινυλοξικού εξυλίου, της 4-μεθυλακετοφαινόνης, της 4-

μεθοξυακετοφαινόνης, της 3-μεθυλοφαινόλης, της 3,4-διμεθυλοφαινόλης, του 1-μεθοξυ-4-

μεθυλοβενζολίου, του τριμεθυλοξαζολίου και της 4,5-διυδροθειοφαιν-3(2Η)-όνης ως πρόσθετων υλών 

ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1251 της Επιτροπής,L191 της 19ης Ιουλίου 2022, για την 

ανανέωση της έγκρισης των δραστικών ουσιών «φερομόνες λεπιδοπτέρων ευθείας αλύσου (οξικές 

ενώσεις)» ως δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου και «φερομόνες λεπιδοπτέρων ευθείας αλύσου 

(αλδεΰδες και αλκοόλες)», σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1252 της Επιτροπής, L191 της 19ης Ιουλίου 2022, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/408 με σκοπό την επικαιροποίηση του 

καταλόγου των υποψήφιων για υποκατάσταση ουσιών ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1264 της Επιτροπής, L192 της 20ής Ιουλίου 2022, για την τροποποίηση του 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία fludioxonil (φλουδιοξονίλη) 

μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1266 της Επιτροπής, L192 της 20ής Ιουλίου 2022, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση του γλουταμικού μονονατρίου που παράγεται με ζύμωση από 

Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 

) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:618] 

    

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/1094 της Επιτροπής, L176 της 29ης Ιουνίου 2022, για την έγκριση 

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

τροποποιημένο αραβόσιτο DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένο 

αραβόσιτο που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα DP4114, MON 810, MIR604 και NK603, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.191.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2022:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.191.01.0035.01.ELL&toc=OJ:L:2022:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.191.01.0041.01.ELL&toc=OJ:L:2022:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.192.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.192.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2022:192:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.176.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2022:176:TOC
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σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 4333]  ( 1 )  

  

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/1095 της Επιτροπής, L176 της 29ης Ιουνίου 2022, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, με σκοπό την έγκριση ορισμένων εθνικών 

παρεκκλίσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 430]  ( 1 ) 

  

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2022/1198 της Επιτροπής, L185 της 16ης Ιουνίου 2022, για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/570 όσον αφορά τις ικανότητες rescEU 

ενεργειακού εφοδιασμού έκτακτης ανάγκης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 4246]  ( 1 ) 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2022/1244 της Επιτροπής, L190 της 13ης Ιουλίου 2022, για τον καθορισμό των 

κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε μέσα ανάπτυξης και βελτιωτικά εδάφους 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 4758]  ( 1 ) 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:619] 

 

• Σύσταση αριθ. 1/2022 του συμβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, L176 της 19ης Ιουνίου 2022,  σχετικά 

με τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου 2021-2027 [2022/1101] 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:620] 

 

• 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.:621] 

  

• 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.176.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2022:176:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.185.01.0129.01.ELL&toc=OJ:L:2022:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.190.01.0141.01.ELL&toc=OJ:L:2022:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.176.01.0079.01.ELL&toc=OJ:L:2022:176: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
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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.:622] 

 

• COM/2022/349 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση πράξης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής 

βιομηχανίας μέσω κοινών προμηθειών 

 

• COM/2022/337 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2021 

 

• COM/2022/335 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των χρηματοδοτικών πράξεων 

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

1η Ιανουαρίου 2022 - 30 Ιουνίου 2022 

 

• COM/2022/332 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας 

 

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.:623] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 402028-2022  

Κύπρος-Λευκωσία: Φυσίγγια 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Κλειστή 

διαδικασία 

CY 22/07/2022  22/08/2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0349&qid=1659011374014&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0337&qid=1659012998353&rid=18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0335&qid=1659012998353&rid=26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0332&qid=1659012998353&rid=28
mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402028-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
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Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

2 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  

3 408567-2022  

Ελλάδα-Αθήνα: Μεταλλοειδή 

Είδος αγοραστή: Υπουργείο και 

κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 27/07/2022  29/08/2022  

4 405726-2022  

Ελλάδα-Δράμα: Προϊόντα 

καθαρισμού 

Είδος αγοραστή: Λοιπά 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 26/07/2022  08/09/2022  

5 402925-2022  

Ελλάδα-Καμένα Βούρλα: Μονάδες 

διπλών υαλοπινάκων 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακές και 

τοπικές αρχές 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

διαδικασία 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GR 25/07/2022  29/08/2022  

 

 

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

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

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356749-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408567-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405726-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402925-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
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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 

 

1) Εγγραφή 

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

https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/home
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/home
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
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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.:624] 

 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (BRNL20220725006) –Το Agri webshop αναζητά 

προμηθευτές/κατασκευαστές για να πουλήσουν τα προϊόντα τους στο ηλεκτρονικό του κατάστημα 

μέσω αγοράς ή dropship. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα βρίσκεται στην Ολλανδία και 

παραδίδει σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη τα κάτωθι προϊόντα: 

• Λιπάσματα 

• Καύσιμα/AdBlue/λιπαντικά κ.λπ. 

• Οικοδομικά υλικά 

• Προϊόντα Τροφοδοσίας 

• Σπόροι 

• Εργαλεία χειρός 

• Υλικά για ανάγκες ενσίρωσης 

• Υπηρεσίες όπως καθαρισμός ηλιακών συλλεκτών, συλλογή απορριμμάτων κ.λπ. 

• Διάφορα προϊόντα για αγρότες 

 

2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ TAKE AWAY (BRES20220713006) – Η εταιρεία αναζητά παραγωγό στην 

Ευρώπη που να μπορεί να προσφέρει μεγάλες ποσότητες λύσεων συσκευασίας για take away: κουτί 

για ζυμαρικά, χάρτινο κουτί κραφτ, χαρτί με PE (πολυαιθυλένιο) για χάμπουργκερ, σακούλες kraft με 

PE για ορεκτικά κ.λπ. 

 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΠΛΑΜΑ (BRSK20220712007) –Σλοβάκος παραγωγός χυτευμένου κόντρα πλακέ 

οξιάς για τη βιομηχανία επίπλων, επιθυμεί να συνεργαστεί με έναν παραγωγό ή προμηθευτή καπλαμά 

από χώρες της ΕΕ. Η εταιρεία προσφέρει συνεργασία βάσει συμφωνίας προμηθευτή. 

 

4. ΞΥΛΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (BRSE20220530020) – Σουηδική ΜΜΕ με αυτο-αναπτυγμένη κρεμάστρα 

με λειτουργία έξυπνης αναδίπλωσης, αναζητά προμηθευτή εξαρτημάτων τα οποία είναι 

κατασκευασμένα από πολυτελή ξύλινα υλικά, τα οποία παράγονται κατά προτίμηση με 
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επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων ξύλου λόγω του κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου της 

εταιρείας. Η εταιρεία προτιμά ο προμηθευτής να είναι εγκατεστημένος εντός της ΕΕ. 

 

5. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ (BRSI20220726004) – Σλοβενική εταιρεία που ειδικεύεται στην 

κατασκευή και διανομή τσαντών, αναζητά προμηθευτές πλαστικών σακουλών τύπου PE-LD ZIP με 

λαβή κλειδαριάς 

 

6. Ιταλική εταιρεία ειδικεύεται στην παραγωγή φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων 

ζαχαροπλαστικής από το 1968 αναζητά νέους ξένους διανομείς και αντιπροσώπους πωλήσεων. 

 

7. Βουλγαρική εταιρεία που ειδικεύεται στις πρωτεΐνες εντόμων επιθυμεί να συμμετάσχει σε συνεργασίες 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος Horizon Europe CBΕ JU 

 

 

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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