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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΑΪΤΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:937]  

• Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη δυνατότητα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε 

τρόφιμα,  στην Αϊτή η οποία βιώνει οξεία ανθρωπιστική κρίση. Οι απαντήσεις των φορέων θα πρέπει 

απαραίτητα να περιλαμβάνουν το προϊόν και την αντίστοιχη ποσότητα που μπορούν να διαθέσουν για 

την ικανοποίηση των άμεσων διατροφικών αναγκών του δοκιμαζόμενου πληθυσμού της Αϊτής. 

 

ΕΛΛΑΔΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:938]  

• ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών, Τεύχος Νοεμβρίου 2022 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:939]  

 

• 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 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/12/aiti_help_2022.pdf
https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/12/aiti_help_2022.pdf
https://agora.mfa.gr/images/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_2022.pdf
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
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• 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 

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

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

• Σήμανση στη Μεγάλη Βρετανία των τροφίμων προέλευσης ΕΕ 

• Οδηγός Επιχειρείν στο Ηνωμένο Βασίλειο 

• Έλεγχοι συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές εμπορίας της Μεγάλης Βρετανίας για τα οπωροκηπευτικά 

προέλευσης ΕΕ 

• Νέα παράταση δυνατότητας χρήσης σήμανσης CE στη Μεγάλη Βρετανία 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:940]  

• Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων (Νοέμβριος 2022) 

 

ΑΡΜΕΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:941]  

• Συνοπτική παρουσίαση & τρέχουσες τάσεις στον κλάδο της οινοποιίας στην Αρμενία 

 

ΒΟΣΝΙΑ- ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:942]  

• ΔΕΛΤΙΟ 8 - "Οικονομία και Εμπόριο" 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:943]  

• ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜEΡΙΔΑ 

"RHEINISCHER SPIEGEL" 

• Ανάλυση της «οικονομίας του υδρογόνου» στη Γερμανία: Τελευταίες εξελίξεις – Πρώτη διεθνής 

προκήρυξη προμήθειας από εκτός ΕΕ χώρες 

• Γερμανικό σχέδιο για δίκτυο αγωγών υδρογόνου – Αυξήσεις των τιμών ενέργειας μόνο εφόσον είναι 

δικαιολογημένες 

• Έρευνα για τη αγορά της μαύρης κορινθιακής σταφίδας στη Γερμανία 

• Η Γερμανική Ομοσπονδία Δικτύων (Bundesnetzagentur) καλεί πολίτες και επιχειρήσεις για μείωση 

κατανάλωσης φ/α 

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/UKCA1%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF2%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%202022%202%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CF%80%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%203%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CF%80%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%203%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/UKCA2%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/1-30_11_2022%20eg.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&%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%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20am.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%208%20%20%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%9D%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%202022%20AGORA%20ba.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/82480
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/82480
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%C2%AB%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85%C2%BB%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%C2%AB%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85%C2%BB%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF%20%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8E%CE%BD%20%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85%20%E2%80%93%20%CE%91%CF%85%CE%BE%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%20%CE%B5%CF%86%CF%8C%CF%83%CE%BF%CE%BD%20%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF%20%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8E%CE%BD%20%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85%20%E2%80%93%20%CE%91%CF%85%CE%BE%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%20%CE%B5%CF%86%CF%8C%CF%83%CE%BF%CE%BD%20%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BC%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CE%BD%20(Bundesnetzagentur)%20%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%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%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%86%CE%B1%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CE%BD%20(Bundesnetzagentur)%20%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%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%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%86%CE%B1%20de.pdf
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• Ημερίδα για τη γεωπολιτική του πράσινου υδρογόνου - H γερμανική "διπλωματία του υδρογόνου" 

• Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή (DESTATIS): σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός – Εκτιμήσεις για τη 

πορεία της γερμανικής οικονομίας 

• Συνεχιζόμενη παρουσία γερμανικών εταιρειών στη Ρωσία 

• Συμφωνία 15ετούς διάρκειας για την τροφοδοσία με LNG της Γερμανίας από το Κατάρ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:944]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2022 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:945]  

• ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:946]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2022 

 

ΙΤΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:947]  

• Ετήσια Έκθεση 2021 για τις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδος - Ιταλίας 

• Εξωτερικό Εμπόριο Σταφίδας Ιταλίας. Δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης ελληνικής εξαγωγικής 

δραστηριότητας. 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:948]  

• Η καναδική αγορά ειδών προσωπικής φροντίδας 

• Προϋποθέσεις κυκλοφορίας τροφίμων στην καναδική αγορά 

• Φυσικά προϊόντα υγείας 

 

ΛΙΒΑΝΟΣ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:949]  

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΙΤΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

• ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΚΑΛΩΔΙΟΥ, 15.12.2022 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%20%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CF%83%CE%B5%20%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B1%20%CE%BF%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%E2%80%93%20%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CF%83%CE%B5%20%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%20%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B1%20%CE%BF%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%E2%80%93%20%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%2015%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%20LNG%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%20de.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%9D%CE%BF%CE%B5%202022%20ge.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%97%CE%91%CE%95_2022%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9D%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202022%20il.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%93%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%97%CE%A3%20it.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20it.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20it.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Canada%20-%20cosmetics%20market%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Canada%20-%20food%20products%20-%20requirements%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Canada%20-%20natural%20health%20products%20-%20licensing%20procedure%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%95%CE%A3%20%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%9B%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%9F%20%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%A9%20%CE%94%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%91%CE%A3,%209122022%202%20lb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5-%CE%9B%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%98%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%A3%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5,%2015122022%20lb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5-%CE%9B%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%98%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%A3%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5,%2015122022%20lb.pdf
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:950]  

• Ενημερωτικό δελτίο Νοεμβρίου 2022 

• Ημέρες Πληροφόρησης Επιχειρηματιών - Παρουσίαση ολλανδικής οικονομίας 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:951]  

• Ενημερωτικό δελτίο Πολωνίας Δεκεμβρίου 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:952]  

• Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων για την Ρουμανία Μηνός Νοεμβρίου 2022 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:953]  

• Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο Νοεμβρίου 2022 

 

ΤΑΫΛΑΝΔΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:954]  

• Ετήσια Έκθεση του Γραφείου ΟΕΥ Μπανγκόκ, Οικονομικό Έτος 2021-2022 

 

 

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/Newsletter%20November%202022%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%91%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20nl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/monthly%20bulletin%20-%20December%2022%20pl.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/82382
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9D%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%202022%20%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%202021%20%CE%A4%CE%B1%CF%8A%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B7%20th.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:955] 

                     

1. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η ΕΕ συμφωνεί να ενισχύσει και να επεκτείνει το σύστημα εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών και δημιουργεί ένα Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα που θα βοηθήσει τους 

πολίτες κατά τη μετάβαση   

 

2. Επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση της Νέας Ζηλανδίας με το πρόγραμμα 

«Ορίζων Ευρώπη»   

 

3. Σημαντική η συμβολή του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη στην κινητοποίηση επενδύσεων για 

την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την εκ των υστέρων αξιολόγηση της 

Επιτροπής 

 

4. Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: η Επιτροπή παρατείνει τις ρυθμίσεις για τα κτηνιατρικά φάρμακα 

έως το 2025    

 

5. 112: Νέα μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικής πρόσβασης σε επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης 

 

6. Νέα πρότυπα για τα καύσιμα πλοίων με στόχο τη μείωση των οξειδίων του θείου στη Μεσόγειο κατά 

80%   

           

7. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας των μηχανημάτων και των ρομπότ            

 

8. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφωνούν σε κοινές προτεραιότητες για το 2023 και το 2024   

         

9. Erasmus+: στην εκδήλωση για την 35η επέτειο γιορτάζουμε τα επιτεύγματα και το μέλλον    

          

10. Νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική: η έναρξη προβλέπεται για την 1η Ιανουαρίου 2023   

              

11. Ταμείο Καινοτομίας: η ΕΕ επενδύει 62 εκατ. ευρώ σε μικρής κλίμακας έργα καθαρής τεχνολογίας   

           

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7832
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7851
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7851
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7851
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7798
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/112-nea-metra-gia-ti-beltiosi-tis-apotelesmatikis-prosbasis-se-epikoinonies-ektaktis-anagkis-2022-12-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nea-protypa-gia-ta-kaysima-ploion-me-stoho-ti-meiosi-ton-oxeidion-toy-theioy-sti-mesogeio-kata-80-2022-12-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-hairetizei-tin-politiki-symfonia-shetika-me-neoys-kanones-gia-ti-diasfalisi-tis-asfaleias-2022-12-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-hairetizei-tin-politiki-symfonia-shetika-me-neoys-kanones-gia-ti-diasfalisi-tis-asfaleias-2022-12-16_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7733
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7648
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7639
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7667
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12. Προξενική προστασία: Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την ενοποίηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά 

με το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο  

  

13. Erasmus+: Το πρόγραμμα γιορτάζει 35 χρόνια 

            

14. Δίκαιη φορολογία: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία σχετικά με την 

ελάχιστη φορολογία των πολυεθνικών   

         

15.  Οι βιομηχανικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη στην ΕΕ αυξάνονται εκ νέου  

         

16. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Η Επιτροπή υπογράφει δύο νέες συμφωνίες με την Αλβανία και τη 

Βόρεια Μακεδονία     

        

17.  REPowerEU: Νέα κλαδική συμμαχία για την ενίσχυση της ηλιακής ενέργειας και της ενεργειακής 

ασφάλειας της ΕΕ           

 

18.  Φορολογία: Οι νέοι κανόνες διαφάνειας απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών να αναφέρουν τις 

συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία             

 

19.  Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις επισκέπτεται τον Καναδά για την εμβάθυνση των 

σχέσεων ΕΕ-Καναδά και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της CETA      

     

20. Δημιουργούνται έξι νέοι κόμβοι της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης – ο ένας στην Ελλάδα         

 

21. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027: Η Επιτροπή εγκρίνει 

πρόγραμμα ύψους 364 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα       

        

22. Κανόνες της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ κατά των περιορισμών στις εξαγωγές πρώτων υλών από την 

Ινδονησία           

 

23. Η ΕΕ και ο Καναδάς ξεκινούν επίσημες διαπραγματεύσεις για σύνδεση με το πρόγραμμα «Ορίζων 

Ευρώπη»       

    

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7674
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7647
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/katapolemisi-tis-tromokratias-i-epitropi-ypografei-dyo-nees-symfonies-me-tin-albania-kai-ti-boreia-2022-12-09_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/repowereu-nea-kladiki-symmahia-gia-tin-enishysi-tis-iliakis-energeias-kai-tis-energeiakis-asfaleias-2022-12-09_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7513
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7513
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/o-ektelestikos-antiproedros-ntomprobskis-episkeptetai-ton-kanada-gia-tin-embathynsi-ton-sheseon-ee-2022-12-01_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/o-ektelestikos-antiproedros-ntomprobskis-episkeptetai-ton-kanada-gia-tin-embathynsi-ton-sheseon-ee-2022-12-01_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/dimioyrgoyntai-exi-neoi-komboi-tis-ee-kata-tis-parapliroforisis-o-enas-stin-ellada-2022-12-01_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-tameio-thalassas-alieias-kai-ydatokalliergeias-2021-2027-i-epitropi-egkrinei-programma-2022-12-01_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-tameio-thalassas-alieias-kai-ydatokalliergeias-2021-2027-i-epitropi-egkrinei-programma-2022-12-01_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kanones-tis-eidikis-omadas-toy-poe-kata-ton-periorismon-stis-exagoges-proton-ylon-apo-tin-indonisia-2022-12-01_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kanones-tis-eidikis-omadas-toy-poe-kata-ton-periorismon-stis-exagoges-proton-ylon-apo-tin-indonisia-2022-12-01_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-kai-o-kanadas-xekinoyn-episimes-diapragmateyseis-gia-syndesi-me-programma-orizon-eyropi-2022-12-01_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-kai-o-kanadas-xekinoyn-episimes-diapragmateyseis-gia-syndesi-me-programma-orizon-eyropi-2022-12-01_el


 

 een.ec.europa.eu                   8 
 

24. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τους νέους κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια 

των προϊόντων   

 

25. Τελικό πράσινο φως από το Συμβούλιο για τους προσαρμοσμένους κανόνες τυποποίησης της ΕΕ 

 

26. Η ΕΕ θα επενδύσει 13,5 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2023-2024 

 

27. Ασφάλεια των τροφίμων: Η Επιτροπή θεσπίζει νέους κανόνες για την προστασία των πολιτών από 

επικίνδυνες προσμείξεις στα τρόφιμα 

 

28. Φορολογία: Υιοθέτηση της ψηφιακής μετάβασης για τη συμβολή στην καταπολέμηση της απάτης στον 

τομέα του ΦΠΑ και τη στήριξη των επιχειρήσεων της ΕΕ 

 

29. 30 χρόνια ενιαίας αγοράς: Οι εορτασμοί της επετείου ξεκινούν με διάσκεψη στην Πράγα 

 

30. Η ΕΕ ζητεί τη σύσταση δύο ειδικών ομάδων του ΠΟΕ κατά της Κίνας: μία για τους εμπορικούς 

περιορισμούς για τη Λιθουανία και μία για τους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υψηλής 

τεχνολογίας 

 

31. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: πάνω από ενάμισι δισεκατομμύριο ευρώ για πρωτοποριακές 

τεχνολογίες  

 

32. Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον τουρισμό με ορίζοντα το 2030: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δέσμευση 

των κρατών μελών να καταστήσουν τον τουρισμό πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και πιο ανθεκτικό    

  

33. Διανοητική ιδιοκτησία: Οι νέοι κανόνες θα κάνουν τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα ταχύτερα, 

φθηνότερα και πιο προβλέψιμα 

 

 

 

 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-hairetizei-tin-politiki-symfonia-shetika-me-toys-neoys-kanones-tis-ee-gia-tin-asfaleia-2022-11-29_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-hairetizei-tin-politiki-symfonia-shetika-me-toys-neoys-kanones-tis-ee-gia-tin-asfaleia-2022-11-29_el
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/12/08/council-gives-final-green-light-to-adapted-eu-standardisation-rules/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7404
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/asfaleia-ton-trofimon-i-epitropi-thespizei-neoys-kanones-gia-tin-prostasia-ton-politon-apo-2022-12-07_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/forologia-yiothetisi-tis-psifiakis-metabasis-gia-ti-symboli-stin-katapolemisi-tis-apatis-ston-tomea-2022-12-09_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/30-hronia-eniaias-agoras-oi-eortasmoi-tis-epeteioy-xekinoyn-me-diaskepsi-stin-praga-2022-12-08_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7528
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-symboylio-kainotomias-pano-apo-enamisi-disekatommyrio-eyro-gia-protoporiakes-tehnologies-2022-12-08_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7388
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_7216
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:956] 

 

• Διαβούλευση με θέμα: «Review of the Commission Notice on the definition of relevant market for the 

purposes of Community competition law» που αφορά την επανεξέταση της ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού 

δικαίου περί ανταγωνισμού». Υποβολή απόψεων έως 13 Ιανουαρίου 2023 

 

• Διαβούλευση με θέμα: «Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος 

(«BEFIT»)». Υποβολή απόψεων έως 26 Ιανουαρίου 2023. 

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:957] 

 

• Ενημερωτικό Δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Notification of posted workers and rules for posting of 

workers in the EU / EEA» που αφορά την ειδοποίηση αποσπασμένων εργαζομένων και κανόνες για 

την απόσπαση εργαζομένων στην Ε.Ε. / ΕΟΧ» 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:958] 

 

• «Το ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία CoVid-19» 

 

 

 

Δράσεις που εξαγγέλλονται και υλοποιούνται για τη στήριξη των επαγγελματιών, εργαζομένων και 

επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία CoVid-19, χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ. Οι 

https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-market-definition-notice_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-market-definition-notice_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-market-definition-notice_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-market-definition-notice_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13463-Business-in-Europe-Framework-for-Income-Taxation-BEFIT-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13463-Business-in-Europe-Framework-for-Income-Taxation-BEFIT-_en
Posting_Workers.pdf
Posting_Workers.pdf
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διαδικασίες που ακολουθούνται είναι ταχύτατες και έκτακτες καθώς με την ευελιξία που εξασφαλίστηκε στην 

αξιοποίηση των κοινοτικών πότων τρέχουν τα προγράμματα και εντάσσονται στην πορεία. 

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στο www.espa.gr μια ειδική σελίδα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας 

λόγω της Πανδημίας Covid-19, η οποία είναι προσβάσιμη πατώντας ΕΔΩ. 

Η σελίδα περιέχει τις βασικές πληροφορίες για τα προγράμματα, με συνδέσμους και σύντομες παρουσιάσεις, 

και θα λειτουργεί ως ένα δυναμικό σημείο αναφοράς που θα επικαιροποιείται συνεχώς. 

 

• «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. 

 

 

 

 

file://///server/FIles_SBTSE/SYNTREE/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ/ΤΑΚΤΙΚΕΣ/ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ_2022/www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MjUzOzI1MTEzO2h0dHA6Ly93d3cuYW50YWdvbmlzdGlrb3RpdGEuZ3IvZXBhbmVrL25ld3MuYXNwP2lkPTE1OTE7O2FjYmEyMTBhYmQ4YjNmOGM5YjhlZTA0ZWE3NTI0NmVh
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• «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.  

 

1.         Προδημοσιεύθηκε η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» 

      • Δράση 1 - Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ 

      • Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ 

 

2.         Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμE 

            Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 

            Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 

            Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ 

            Δείτε εδώ την ιστοσελίδα της δέσμης Δράσεων 

 

http://21-27.antagonistikotita.gr/perilipsi-tou-neou-programmatos-antagonistikotita-2021-2027-tou-espa/
http://21-27.antagonistikotita.gr/prodimosiefsi-desmis-draseon-prasini-metavasi-mme/
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MjgxOzQzNDc7aHR0cDovLzIxLTI3LmFudGFnb25pc3Rpa290aXRhLmdyL2Rlc21pLWRyYXNlb24tcHNpZmlha29zLW1ldGFzY2hpbWF0aXNtb3MtbW1lLzs7ODdiODgzMThmMTFiZDUzNTliMjRkOGE4ZGUxY2NiM2E%3D
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3.        Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» 

Ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας 

βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και για την επιτάχυνση της πράσινης και 

ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: Αναμένεται 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5616 

 

4.       Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της 

Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν 

Ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη 

κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις προς τη Ρωσία.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 12/10/2022 - 20/1/2023, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5626 

 

5.     Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της 

ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 

      Παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ειδικότερα την μεγάλη αύξηση των τιμών των 

ζωοτροφών που οδηγεί σε μεγεθυμένο κόστος παραγωγής στην κτηνοτροφία, επηρεάζοντας σημαντικά και 

την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας. 

     Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

     Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

     Περίοδος υποβολής: 19/12/2022 - 29/12/2022 

     Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5638 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5616
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5626
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5638
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6.  Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αποβλήτων στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων, 

Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας 

Νέες δράσεις για τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων συλλογής και μεταφοράς λοιπών 

ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στις Περιφέρειες. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης, 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 31/10/2022 - 31/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5633 

 

7.    Σύγχρονες και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της   

εθνικής οικονομίας 

Παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 10.000 

εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 26/9/2022 - 31/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5620 

 

8.        Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS-AIS 

Επιχορήγηση για προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών δορυφορικού εντοπισμού και διαβίβασης δεδομένων 

ΣΔΕ(VMS)-ERS και AIS. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 23/10/2020 - 30/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5066 

 

9.  Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλασσίων υποπεριοχών - Αναβάθμιση και   

λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης 

Οριστικοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος μέτρων με στόχο την επίτευξη της καλής 

περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων και επικαιροποίηση των θαλάσσιων στρατηγικών, για κάθε 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5633
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5620
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5066
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θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τη θαλάσσια 

Στρατηγική 2008/56/ΕΚ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/12/2019 - 31/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4623 

 

10.      Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

Για την βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς το ΕΤΘΑ στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 - 31/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501 

 

11.       Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ) για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια 

Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσω της κατάρτισης και 

υλοποίησης των Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 - 31/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498 

 

12.      Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα υποδομών μεταφορών 

Δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, 

εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη και 

ολοκλήρωση των έργων, συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς και 

παρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών αναγκών Δικαιούχων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4623
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
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Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 5/11/2019 - 30/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488 

 

13.    Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αποβλήτων στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων, 

Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας 

        Νέες δράσεις για τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων συλλογής και μεταφοράς λοιπών 

ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στις Περιφέρειες. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης, 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Περίοδος υποβολής: 31/10/2022 - 31/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5633 

 

14.    Νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αγροδιατροφής» στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών  

προϊόντων.  

      Υποβολή αιτήσεων έως 30 Δεκεμβρίου 2022. 

      Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 

15.      Παράταση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» ως εξής: 

           • «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2022. 

           Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 

16.  Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της 

Οικονομίας 

Αναβάθμιση των γνώσεων, βελτίωση των δεξιοτήτων και ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 16.000 

εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, οι οποίοι εφόσον 

ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης θα αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό 

Κατάρτισης σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες. 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5633
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/fek-5130-b-2022-agrodiatrofh.pdf
https://digitalsme.gov.gr/
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Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 9/9/2022 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5613 

 

17.   Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 

3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/ya-77262-2022.html 

 

18.  «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  

 

19.  «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=5613
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/ya-77262-2022.html
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5421
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5265
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20.  «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 και 

παρεμβάσεις 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   

 

21.  «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 

 

22.   Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης 

«ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

23.    Β’ Κύκλος του προγράμματος «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και 

φορτιστών με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και με διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 

 

24.   Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «REPowerEU» στο πλαίσιο του προγράμματος «InnovationFund» της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την παροχή στήριξης €3 δισ. για έργα που στοχεύουν στην προώθηση 

τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην αγορά. Υποβολή αιτήσεων έως 16 Μαρτίου 

2023. 

 

25.     Νέα Προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων.  

 

26.   Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του προγράμματος εργασίας 2023-

2024 στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027) 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
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
https://www.ggb.gr/el/smart_manufacture
https://www.ggb.gr/el/smart_manufacture
https://kinoumeilektrika2.gov.gr/index.html
https://kinoumeilektrika2.gov.gr/index.html
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-calls_en
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-calls_en
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-calls_en
https://hdbi.gr/ekdhlwsh-endiaferontos
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.464.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2022:464:TOC
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 

1.         «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%3

ATOC 

 

2.        Προδημοσίευση του προγράμματος «Business Innovation Greece: Call for Proposals on Soft 

Measures» 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-

proposals/pre-announcement-greece-call-for-proposals-on-soft-measures/ 

 

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.:959] 

 

1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος – Εκθεσιακό Πλάνο 2022 

 

     

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.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/pre-announcement-greece-call-for-proposals-on-soft-measures/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/pre-announcement-greece-call-for-proposals-on-soft-measures/
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. Innovent Forum: Η Διήμερη Υβριδική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας έρχεται τον 

Φεβρουάριο του 2023 στο JOIST Innovation Park 

 

 

A step closer to the future! To Innovent Forum, η νέα διήμερη υβριδική έκθεση που είναι αφιερωμένη στην 

επιστήμη και την τεχνολογία που παράγεται από εταιρίες, ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας, 

έρχεται στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2023 και θα αποτελεί την αφετηρία ενός διαλόγου για την εξέλιξη της 

καινοτομίας σε καίριους τομείς δράσης. 

Το Innovent διοργανώνεται από το Πάρκο Καινοτομίας JOIST και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα διεξαχθεί 

διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του JOIST στη Λάρισα και online στο Metaverse, φιλοξενώντας 30 εκθέτες, 

περισσότερες από 20 παράλληλες εκδηλώσεις και 80 live broadcasting συνεντεύξεων και προσφέροντας 

σημαντικές B2B, B2A και B2G matchmaking ευκαιρίες. Η εκδήλωση δικτύωσης  επιχειρηματικών και 

ερευνητικών συναντήσεων, Innovent B2B Matchmaking Event, υποστηρίζεται από το Δίκτυο PRAXI και το 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/03/exhibition-plan2022-pste.pdf
https://www.kye.com.gr/category/anakoinwseis/
https://praxinetwork.gr/
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Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, μέλη του Δικτύου Enterprise Europe Network και 

πραγματοποιείται στις 10-11 Φεβρουαρίου υβριδικά και 12 Φεβρουαρίου online.   

Αποστολή του Innovent Forum 2023 είναι η ανάδειξη των καινοτόμων μετασχηματιστικών λύσεων στον 

ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, με στόχο την αξιοποίηση τους μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία. 

Η έκθεση απευθύνεται σε Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους οργανισμούς, εταιρίες και τεχνοβλαστοί 

(spin-off) που επιθυμούν να προβάλουν τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσουν και εστιάζει 

στους τομείς της τεχνολογίας διακυβέρνησης, της τεχνολογίας υγείας, της αγροδιατροφικής τεχνολογίας, της 

βιοτεχνολογίας, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, της τεχνολογίας τουρισμού, της ενέργειας, των τεχνών και του 

πολιτισμού, των υλικών, των κατασκευών, της κινητικότητας, των έξυπνων πόλεων και του gaming. 

Το Innovent Forum 2023 θα λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα διασύνδεσης επιχειρήσεων και ερευνητικών 

οργανισμών, διαμορφώνοντας ισχυρές συνεργασίες. Γίνετε ένας από τους εκθέτες του Innovent αποκτώντας το 

δικό σας περίπτερο και αποκλειστική πρόσβαση σε όλες τις κύριες παρουσιάσεις, τις παράλληλες εκδηλώσεις 

και τις matchmaking συναντήσεις. Επικοινωνήστε τα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματά σας, αδράξτε 

τις ευκαιρίες διασύνδεσης με επενδυτές, νέους συνεργάτες και πελάτες και αυξήστε την αναγνωρισιμότητά σας. 

 

Η είσοδος στο Innovent Forum είναι δωρεάν για το κοινό. 

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Innovent Forum 2023 για περισσότερες πληροφορίες.  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, κ. Στ. Βαϊνά,  Υπεύθυνη ΣΒΘΣΕ/ΕΕΝ , τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-

mail: svaina@sbtse.gr 

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:960] 

 

 

• 2022/C 458/03 Ειδική έκθεση 26/2022: — «Ευρωπαϊκές στατιστικές - Προοπτικές για περαιτέρω 

βελτίωση της ποιότητας» 

• 2022/C 465/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2022 σχετικά με ένα σχέδιο 

δράσης της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία (2021/2239(INI)) 

https://sbtse.gr/
https://een.ec.europa.eu/
https://innoventforum.joistpark.eu/
mailto:svaina@sbtse.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.458.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2022:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.465.01.0022.01.ELL&toc=OJ:C:2022:465:TOC
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• 2022/C 465/05 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2022 σχετικά με την επίτευξη 

της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών μέσω της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης 

(2021/2080(INI))  

• 2022/C 465/06 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2022 σχετικά με την τεχνητή 

νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή (2020/2266(INI))  

• 2022/C 467/05 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του 

προγράμματος εργασίας 2023 του ΕΣΚ στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και 

καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027)  

• 2022/C 469/04 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στήριξη της ευημερίας στην ψηφιακή 

εκπαίδευση 

• 2022/C 481/01 Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2022, με την οποία διορίζονται τα 

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων για τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, το 

Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Πορτογαλία 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

• 2022/C 467 A/01 Προκήρυξη κενής θέσης — Εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO (Άνδρας/Γυναίκα) 

(EXT/22/135/AD 15) 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:961]     

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2340 της Επιτροπής, L310 της 30ής Νοεμβρίου 2022, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού που περιέχουν 3-γαλλική (-)-

επιγαλλοκατεχίνη ( 1 )  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2361 της Επιτροπής, L312 της 1ης Δεκεμβρίου 2022, για την 

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

τις καταχωρίσεις για τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.465.01.0054.01.ELL&toc=OJ:C:2022:465:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.465.01.0065.01.ELL&toc=OJ:C:2022:465:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.467.01.0035.01.ELL&toc=OJ:C:2022:467:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.469.01.0019.01.ELL&toc=OJ:C:2022:469:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.481.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:481:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.467.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:467A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.310.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.312.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2022:312:TOC
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ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά 

θηράματα ( 1 ) 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2364 της Επιτροπής, L312 της 2ης Δεκεμβρίου 2022, για την 

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

περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate (γλυφοσάτη) ( 1 )  

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2388 της Επιτροπής, L316 της 7ης Δεκεμβρίου 2022, για την τροποποίηση του 

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

υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών σε ορισμένα τρόφιμα ( 1 ) 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2389 της Επιτροπής, L316 της 7ης Δεκεμβρίου 2022, για τον 

καθορισμό κανόνων για την ομοιόμορφη εφαρμογή των συχνοτήτων των ελέγχων ταυτότητας και των 

φυσικών ελέγχων σε φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εισέρχονται στην 

Ένωση ( 1 )  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2405 της Επιτροπής, L317 της 7ης Δεκεμβρίου 2022, για τη 

διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1044 όσον αφορά την περίοδο ισχύος της άδειας 

της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο «Pesguard® Gel» ( 1 )  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2418 της Επιτροπής, L318 της 9ης Δεκεμβρίου 2022, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 333/2007 όσον αφορά τον καθορισμό μεθόδων ανάλυσης για 

τον έλεγχο των επιπέδων ιχνοστοιχείων και ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα κατά την 

επεξεργασία τους ( 1 ) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:962] 

  

• Οδηγία (ΕΕ) 2022/2380 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L315 της 23ης 

Νοεμβρίου 2022, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με την εναρμόνιση των 

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά ( 1 ) 

  

• Οδηγία (ΕΕ) 2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L315 της 23ης 

Νοεμβρίου 2022, σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις 

διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και σχετικά μέτρα ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L322 της 14ης 

Δεκεμβρίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ, της οδηγίας 2006/43/ΕΚ και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, όσον αφορά την υποβολή 

εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.312.01.0099.01.ELL&toc=OJ:L:2022:312:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.316.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2022:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.316.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2022:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.317.01.0054.01.ELL&toc=OJ:L:2022:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.318.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2022:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.315.01.0030.01.ELL&toc=OJ:L:2022:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.315.01.0030.01.ELL&toc=OJ:L:2022:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.315.01.0044.01.ELL&toc=OJ:L:2022:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.315.01.0044.01.ELL&toc=OJ:L:2022:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.322.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2022:322:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.322.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2022:322:FULL
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:963] 

     

• Απόφαση (ΕΕ) 2022/2341 του Συμβουλίου, L310 της 21ης Νοεμβρίου 2022, για την τροποποίηση της 

απόφασης (ΕΕ) 2021/1345 όσον αφορά την έγκριση της έναρξης διαπραγματεύσεων με την Κολομβία 

και το Μεξικό με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων  

• Απόφαση (ΕΕ) 2022/2391 του Συμβουλίου, L316 της 25ης Νοεμβρίου 2022, σχετικά με τη θέση που 

πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Μελών του 

Διεθνούς Συμβουλίου Ελαίας όσον αφορά το πρότυπο εμπορίας που ισχύει για τα ελαιόλαδα και τα 

πυρηνέλαια 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/2452 της Επιτροπής, L320 της 8ης Δεκεμβρίου 2022, για τον 

καθορισμό πρόσθετων τεχνικών προδιαγραφών για το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ που 

θεσπίστηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2019/997 του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 

8938] 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/2461 της Επιτροπής, L321 της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με 

την αναγνώριση του καθεστώτος «KZR INiG» για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά, τα καύσιμα βιομάζας, τα ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα μη 

βιολογικής προέλευσης και τα καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα και με την κατάργηση της 

εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/603 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:964] 

  

• Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/2105 της Επιτροπής, L311 της 29ης 

Ιουλίου 2022, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τους ελέγχους συμμόρφωσης των προδιαγραφών 

εμπορίας για το ελαιόλαδο και των μεθόδων ανάλυσης των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου ( EE L 

284 της 4.11.2022) 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:965] 

 

• COM/2022/717 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την τελική αξιολόγηση του προγράμματος Fiscalis 2020 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.310.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2022:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.316.01.0086.01.ELL&toc=OJ:L:2022:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.320.01.0047.01.ELL&toc=OJ:L:2022:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.321.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2022:321:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.311.01.0199.01.ELL&toc=OJ:L:2022:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.311.01.0199.01.ELL&toc=OJ:L:2022:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0717&qid=1671434765585&rid=12
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• COM/2022/705 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών 

της ΕΕ 

 

• COM/2022/719 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις στατιστικές που καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων και την ποιότητά τους 

 

• COM/2022/718 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2011 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς 

περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς 

 

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.:966] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 656833-2022  

Κύπρος-Λευκωσία: Καλώδια 

διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 

Είδος αγοραστή: Οργανισμός 

δημοσίου δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CYP 25/11/2022  28/12/2022 

2 635890-2022  

Κύπρος-Limassol: Υπηρεσίες 

τεχνολογίας των πληροφοριών: 

παροχή συμβουλών, ανάπτυξη 

λογισμικού, Διαδίκτυο και 

υποστήριξη 

Είδος αγοραστή: Οργανισμός 

δημοσίου δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

CYP 16/11/2022  20/01/2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0705&qid=1671434765585&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0719&qid=1671434765585&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0718&qid=1671434765585&rid=1
mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:656833-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:635890-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
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καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες 

3 504163-2022  

Κύπρος-Λευκωσία: Αεροσκάφη και 

διαστημόπλοια 

Είδος αγοραστή: Αρχή κεντρικής 

κυβέρνησης 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CYP 16/09/2022  02/01/2023 

4 686678-2022  

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Βαφές, 

βερνίκια και μαστίχες 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GRC 09/12/2022  16/01/2023 

5 683780-2022  

Ελλάδα-Θήβα: Τρόφιμα, ποτά, 

καπνός και συναφή προϊόντα 

Είδος αγοραστή: Αρχή κεντρικής 

κυβέρνησης 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GRC 09/12/2022  27/12/2022 

6 712831-2022  

Ελλάδα-Βόνιτσα: Οικοδομικά 

υλικά 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

GRC 21/12/2022  26/01/2023 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504163-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:686678-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:683780-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:712831-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
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καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

7 710565-2022  

Ελλάδα-Ιωάννινα: Ελαιόλαδο 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GRC 21/12/2022  30/01/2023 

8 709610-2022  

Ελλάδα-Κοζάνη: Προϊόντα 

καθαρισμού 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GRC 20/12/2022  23/01/2023 

9 708716-2022  

Ελλάδα-Ηράκλειο Κρήτης: Άμμος, 

λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα 

και λιθόσκονη, κροκάλες, 

αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή 

θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα 

αμμοχάλικου και άλλα αδρανή 

υλικά 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακή 

αρχή 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GRC 20/12/2022  17/02/2023 

 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:710565-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:709610-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:708716-2022: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 

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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• Υγεία, Κινητικότητα 

• Μεταφορές—Αυτοκίνητα 

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

 

1) Εγγραφή 

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

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

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

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

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

προσελκύσετε νέους επισκέπτες και συνεργάτες 

Σημαντικό: δημιουργήστε τουλάχιστον μία ευκαιρία MARKETPLACE εξηγώντας το 

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

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:967] 

 

 

 

1. ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ (BRES20221216018) – 

Ισπανική διαδικτυακή εταιρεία η οποία διατηρεί εμπορικές συμφωνίες με Ευρωπαίους κατασκευαστές 

και σχεδιαστές (έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και οικιακός εξοπλισμός) και διαμεσολαβεί με τους 

τελικούς πελάτες που ενδιαφέρονται για αγορά ή/και ενοικίαση των προαναφερθέντων προϊόντων.  

 

2. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (BRIT20220503017) – Ιταλική εταιρεία με έδρα την περιφέρεια της Marche, 

κατασκευάζει και διανέμει πολυτελή υποδήματα και αξεσουάρ υψηλών προδιαγραφών 100% 

κατασκευασμένα στην Ιταλία για άνδρες και γυναίκες. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να επεκτείνει το 

δίκτυο επιχειρηματικών συνεργατών της σε όλη την Ευρώπη στο λιανικό εμπόριο 

κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανία μόδας μέσω εμπορικής συμφωνίας.   

 

3. ΧΑΛΥΒΑΣ (BRBG20221121021) – Βουλγάρικη εταιρεία όπου κατασκευάζει προκατασκευασμένα 

μεταλλικά σπίτια και άλλες μεταλλικές κατασκευές, ψάχνει προμηθευτή γαλβανισμένου χαλύβδινου 

πηνίου 

 

4. ΓΕΩΡΓΊΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (BRIT20221207028) – Ιταλική εταιρεία που αποτελείται από 

μια διεπιστημονική ομάδα ανθρώπων (γεωπόνοι, βιολόγοι) με εμπειρία σε πολλούς τομείς του 

γεωργικού τομέα, θέλει να φέρει καινοτομίες στην αγορά της γεωργίας και της γεωργικής βιομηχανίας 

https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
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(αυτοματοποίηση, βιοθρεπτική διατροφή φυτών και βιοπροστασία, αποβολή νερού και διήθηση), και 

αναζητά συνεργάτες στο εξωτερικό βάσει συμφωνιών παροχής υπηρεσιών. 

 

5. ΜΕΛΙ (BRBG20221031008) –  Βουλγάρικη εταιρεία παραγωγής και επεξεργασίας μελιού αναζητά 

διεθνείς εταίρους, βάση συμφωνίας προμηθευτή, προκειμένου να διευρύνει τα προϊόντα μελιού και το 

μερίδιο αγοράς της εντός και εκτός Ευρώπης. 

 

6. «Ενδιαφέρον Ουκρανίας για αγορά εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών» 

Όπως ενημερωθήκαμε από το ΥΠΕΞ, η Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα απέστειλε ενδιαφέρον 

ουκρανικής εταιρείας Sklo Alliance για την επείγουσα αγορά εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγικών 

σταθμών που λειτουργούν με φυσικό αέριο, με τάση παραγωγής ίση με 6.300 V, προκειμένου να 

διατηρήσει την παραγωγή προϊόντων στρατηγικών τομέων της ουκρανικής οικονομίας. 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να απευθύνονται απ’ ευθείας 

στην εδώ Πρεσβεία της Ουκρανίας (τηλ. 210.685.61.71-2, emb_gr@mfa.gov.ua - 

anna.vasylets@mfa.gov.ua) 

 

7. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ 

BUREAU MB AGRO BIO CONSULTING    

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία : άζωτο, φώσφορο και 

κάλιο – Άλλα 

Χώρα: ΑΛΓΕΡΙΑ 

Address : 29,Bois des Cars Dely Ibrahim, Alger 

Tel: +213 554 56 30 97 

E-mail : Moustafa Bellazugui 

 

 

8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

EURO LINE d.o.o. με έδρα το Kragujevac  

 

Η εταιρεία συνεργάζεται με τα γνωστά δίκτυα διανομής στη Σερβία (super market κα), αναζητά 

επιχειρηματική συνεργασία με ελληνικές εταιρείες για την εισαγωγή και διανομή των προϊόντων τους 

στη σερβική αγορά. Πιο συγκεκριμένα, αναζητά στοιχεία ελληνικών εταιρειών/συνεργατών στους 

κλάδους : 

- γαλακτοκομικών προϊόντων, 

- κρέατος, 

- κατεψυγμένων προϊόντων, 

- ζαχαροπλαστικής, 

- κονσερβοποιημένων προϊόντων και λοιπών τροφίμων. 

 

mailto:anna.vasylets@mfa.gov.ua
file://///server/FIles_SBTSE/SYNTREE/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ/ΤΑΚΤΙΚΕΣ/ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ_2022/Moustafa%20Bellazugui
https://agora.mfa.gr/applications/application/8059
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Η εταιρεία καλύπτει επίσης τις αγορές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και Μαυροβουνίου. 

Εκτός των ανωτέρω η εταιρεία ενδιαφέρεται και για συνεργασία (partnership) με μερικές μεγάλες 

ελληνικές εταιρείες για την από κοινού δημιουργία νέων δικτύων και logistics. 

 

Χώρα: ΣΕΡΒΙΑ 

Τηλ.: +381 34 591 415, 591 416 

Email : office@pastir.rs  

Γεν. Δ/ντης: Vladeta Mutavdžić και 

Marketing Manager: Jelena Petkovic, 

email: jelena.petkovic@pastir.rs  

 

9. Αλυσίδα ελληνικών εστιατορίων σε Σάο Πάολο της Βραζιλίας, ειδικεύεται στην Βραζιλιανή και 

Ελληνική Παραδοσιακή Κουζίνα 

Athena's Restaurante 

 

Αλυσίδα Ελληνικών Εστιατορίων σε Σάο Πάολο της Βραζιλίας (Athena's Restaurante) ζητεί την 

πρόσληψη Eλλήνων Σεφ και Ζαχαροπλαστών προκειμένου να επιλυφθούν των ελληνικών μενού και 

συνταγών των εστιατορίων. Επικοινωνία με τον αρμόδιο κ. Niko Loukopoulo μέσω EMAIL 

(athenas@athenasrestaueante.com.br ) 

Χώρα: ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

Address: Rua Augusta,1.449 Consolação - São Paulo - SP  

Tel: +55 11 3262-1945 

Website: https://www.athenasrestaurante.com.br/  

 

10. Ενδιαφέρον Iαπωνικής εταιρείας για εισαγωγή Έξτρα Παρθένου Ελαιολάδου σε συσκευασία 

Tetra Pak 

Farmland Trading LTD 

Η ιαπωνική εταιρεία Farmland Trading LTD ( http://farmland.co.jp/en/index.html ) ενδιαφέρεται για 

εισαγωγή Έξτρα Παρθένου Ελαιολάδου σε συσκευασία Tetra Pak 

 

ΧΩΡΑ: ΙΑΠΩΝΙΑ 

Email: kawai@farmland.co.jp  

Τηλ:  +81-3-3404-1195, +81-3-3404-5853 

 

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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