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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:840]  

 

• 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 

• Έρευνα αγοράς για τον κλάδο του ελαιολάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο 

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

• Σήμανση στη Μεγάλη Βρετανία των τροφίμων προέλευσης ΕΕ 

• Οδηγός Επιχειρείν στο Ηνωμένο Βασίλειο 

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/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%20%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF-22%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
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• Έλεγχοι συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές εμπορίας της Μεγάλης Βρετανίας για τα οπωροκηπευτικά 

προέλευσης ΕΕ 

• Νέα παράταση δυνατότητας χρήσης σήμανσης CE στη Μεγάλη Βρετανία 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:841]  

• Επικαιροποιημένη ενημέρωση για ελληνική επιχειρηματική παρουσία στην Αλβανία (23.11.2022) 

 

ΑΡΜΕΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:842]  

• Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Ερεβάν Οκτωβρίου 2022 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:843]  

• ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ "NRW HY SUMMIT 2022" 

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:844]  

• ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

• Στατιστικά στοιχεία διμερούς εμπορίου αγαθών Ελλάδας-ΗΑΕ, Εννεάμηνο 2022 

• Συμφωνία Masdar για έργο πράσινου υδρογόνου στην Αίγυπτο 

 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:845]  

• Νέα Οδηγία της Αρχής FDA σχετικά με μη αποδεκτές ενέργειες παραγωγών-εξαγωγέων ξένων χωρών, 

που συνιστούν άρνηση επιτόπιας επιθεώρησης των εγκαταστάσεων παραγωγής, και μπορεί να 

επιφέρουν απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων στην αγορά ΗΠΑ 

• Νέος Κανονισμός της Αρχής FDA για την ιχνηλασιμότητα των διατροφικών προϊόντων στην αγορά 

ΗΠΑ, για πρόληψη των τροφιμογενών ασθενειών 

 

ΙΑΠΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:846]  

• ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

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/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%20%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%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%AE%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20al.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_2022%20am.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/171122_NRW_HY_Summit%20de.docx
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%A4%CE%9F%CE%9D%20%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%20%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%97%CE%91%CE%95,%20%CE%95%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%202022%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20Masdar%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%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%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%20ae.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/FDA%202%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/FDA%202%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/FDA%202%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/FDA%203%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/FDA%203%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%20-%20%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%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%A5%CE%9F%202022%202%20jp.pdf


 

 een.ec.europa.eu                   4 
 

ΙΡΑΚ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:847]  

• Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών ειδήσεων Περιφέρειας Κουρδικού Ιράκ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2022 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:848]  

• Η Καναδική αγορά του Λιανεμπορίου 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:849]  

• Δελτίο Οικονομικής και Επιχειρηματικής Επικαιρότητας (τεύχος Οκτωβρίου) 

 

ΚΥΠΡΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:850]  

• ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΥΠΡΟΥ 2022  

 

ΛΙΒΑΝΟΣ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:851]  

• ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΛΙΒΑΝΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:852]  

• Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας-Ρουμανίας, 9μηνο 2022, αύξηση εξαγωγών κατά 34,5%, αύξηση 

εισαγωγών κατά 23,1%, η Ρουμανία εξακολουθεί να παραμένει στην 9η θέση των κυριότερων 

εξαγωγικών προορισμών για τα ελληνικά προϊόντα. 

• Σημείωμα για τον ρουμανικό αγροδιατροφικό τομέα και τις πρόσφατες εξελίξεις σε αυτόν. 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 853]  

• ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2022 ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 

• Περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο Ε.Ε. - Ρωσικής Ομοσπονδίας/Λευκορωσίας & Ρωσικά αντίμετρα 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/2022-11-01%20%CE%96%20%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%20%20%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%B9%CE%BF%20%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BA%20%20%CE%9F%CE%BA%CF%84%20%202022%202%20iq.doc
https://agora.mfa.gr/infofiles/2022-11-01%20%CE%96%20%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%20%20%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%B9%CE%BF%20%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BA%20%20%CE%9F%CE%BA%CF%84%20%202022%202%20iq.doc
https://agora.mfa.gr/infofiles/Canada%20-%20Food%20retail%20market%204%20ca.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_OCT%20hr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%202022%20cy.docx
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9E%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%9B%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5,%20%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202022%20%20lb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9E%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%9B%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5,%20%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202022%20%20lb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9C%CE%A0-%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9F-9%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2022%20ro.docx
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9C%CE%A0-%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9F-9%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2022%20ro.docx
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9C%CE%A0-%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9F-9%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2022%20ro.docx
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20ro.docx
https://agora.mfa.gr/infofiles/Economic_Newsletter_RU_2022_October%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7_%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/news/1140-perioristika-metra-sto-emporio-e-e-rosias-rosika-antimetra


 

 een.ec.europa.eu                   5 
 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:854]  

• Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2022  

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:855]  

• Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Λιουμπλιάνας Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2022 

 

ΤΥΝΗΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:856]  

• Έρευνα αγοράς για την παραγωγή ελαιολάδου στην Τυνησία κατά την ελαιοκομική περίοδο 2022 -

2023 

 

 

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/%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%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%202022%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF%20%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%202022%202%20si.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%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97%202022%20tn.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%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97%202022%20tn.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:857] 

   

1. NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του 

αιτήματος της Ελλάδας για σχεδόν 3,6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης     

2.  Μηδενική ρύπανση: Η ΕΕ συμμετέχει στον συνασπισμό υπέρ μιας φιλόδοξης παγκόσμιας συμφωνίας 

για την εξάλειψη της πλαστικής ρύπανσης ως το 2040  

3. Φορολογικό συμπόσιο σχετικά με το μελλοντικό φορολογικό μείγμα της ΕΕ     

4. 5G στα αεροπλάνα, Wi-Fi στον δρόμο — Απόφαση της Επιτροπής ανοίγει νέες ευκαιρίες για 

καινοτομία 

5. Πρόγραμμα LIFE: 380 εκατ. ευρώ για 168 νέα πράσινα έργα σε όλη την Ευρώπη 

6. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και οι Επίτροποι Ουρπιλάινεν και Σινκέβιτσους στη Φινλανδία για την 

εκδήλωση «Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους στο Δάσος» για την προώθηση των βιώσιμων 

κατασκευών με φυσικά υλικά 

7. Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus+ για το 2023: 4,2 δισ. 

ευρώ για τη στήριξη της κινητικότητας και της συνεργασίας στους τομείς της εκπα 

8. Η Επιτροπή διατυπώνει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής 

κρίσης και να καταστήσει την Ευρώπη περισσότερο πράσινη και πιο ψηφιακή 

9. Η ΕΕ συμφωνεί με τον συμβιβασμό της COP27 να διατηρηθεί ζωντανή η συμφωνία του Παρισιού και 

να προστατευθούν οι πλέον ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή 

10. Κοινή Γεωργική Πολιτική: Εγκρίθηκε το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας με 13,4 δισ. ευρώ για την 

πενταετία 2023-2027 

11. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τη δρομολόγηση του IRIS², του προγράμματος 

ασφαλούς συνδεσιμότητας της Ένωσης 

12. Οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης: Πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τους 

εκπαιδευτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ· εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την 

ισότητα και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών 

13. Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, πέντε χρόνια μετά: από τις αρχές στην ανάληψη 

συγκεκριμένης δράσης για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nextgenerationeu-i-eyropaiki-epitropi-egkrinei-ti-thetiki-prokatarktiki-axiologisi-toy-aitimatos-tis-2022-11-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nextgenerationeu-i-eyropaiki-epitropi-egkrinei-ti-thetiki-prokatarktiki-axiologisi-toy-aitimatos-tis-2022-11-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/mideniki-rypansi-i-ee-symmetehei-ston-synaspismo-yper-mias-filodoxis-pagkosmias-symfonias-gia-tin-2022-11-25_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/mideniki-rypansi-i-ee-symmetehei-ston-synaspismo-yper-mias-filodoxis-pagkosmias-symfonias-gia-tin-2022-11-25_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/forologiko-symposio-shetika-me-mellontiko-forologiko-meigma-tis-ee-2022-11-25_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/5g-sta-aeroplana-wi-fi-ston-dromo-apofasi-tis-epitropis-anoigei-nees-eykairies-gia-kainotomia-2022-11-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/5g-sta-aeroplana-wi-fi-ston-dromo-apofasi-tis-epitropis-anoigei-nees-eykairies-gia-kainotomia-2022-11-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/programma-life-380-ekat-eyro-gia-168-nea-prasina-erga-se-oli-tin-eyropi-2022-11-23_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-proedros-fon-nter-laien-kai-oi-epitropoi-oyrpilainen-kai-sinkebitsoys-sti-finlandia-gia-tin-2022-11-23_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-proedros-fon-nter-laien-kai-oi-epitropoi-oyrpilainen-kai-sinkebitsoys-sti-finlandia-gia-tin-2022-11-23_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-proedros-fon-nter-laien-kai-oi-epitropoi-oyrpilainen-kai-sinkebitsoys-sti-finlandia-gia-tin-2022-11-23_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/dimosieythike-i-prosklisi-ypobolis-protaseon-sto-plaisio-toy-erasmus-gia-2023-42-dis-eyro-gia-ti-2022-11-23_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/dimosieythike-i-prosklisi-ypobolis-protaseon-sto-plaisio-toy-erasmus-gia-2023-42-dis-eyro-gia-ti-2022-11-23_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-diatyponei-kateythyntiries-grammes-gia-na-boithisei-stin-antimetopisi-tis-energeiakis-2022-11-22_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-diatyponei-kateythyntiries-grammes-gia-na-boithisei-stin-antimetopisi-tis-energeiakis-2022-11-22_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-symfonei-me-ton-symbibasmo-tis-cop27-na-diatirithei-zontani-i-symfonia-toy-parisioy-kai-na-2022-11-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-symfonei-me-ton-symbibasmo-tis-cop27-na-diatirithei-zontani-i-symfonia-toy-parisioy-kai-na-2022-11-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/koini-georgiki-politiki-egkrithike-stratigiko-shedio-tis-elladas-me-134-dis-eyro-gia-tin-pentaetia-2022-11-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/koini-georgiki-politiki-egkrithike-stratigiko-shedio-tis-elladas-me-134-dis-eyro-gia-tin-pentaetia-2022-11-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-hairetizei-tin-politiki-symfonia-gia-ti-dromologisi-toy-iris2-toy-programmatos-asfaloys-2022-11-18_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-hairetizei-tin-politiki-symfonia-gia-ti-dromologisi-toy-iris2-toy-programmatos-asfaloys-2022-11-18_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_6707
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_6707
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_6707
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaikos-pylonas-koinonikon-dikaiomaton-pente-hronia-meta-apo-tis-arhes-stin-analipsi-2022-11-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaikos-pylonas-koinonikon-dikaiomaton-pente-hronia-meta-apo-tis-arhes-stin-analipsi-2022-11-17_el
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14. Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: τίθενται σε ισχύ οι ιστορικοί κανόνες της ΕΕ για τις επιγραμμικές 

πλατφόρμες 

15. Ενίσχυση του χώρου Σένγκεν: η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κροατία είναι έτοιμες να συμμετάσχουν 

πλήρως στον χώρο Σένγκεν 

16. Ψηφιακά δικαιώματα και ψηφιακές αρχές: Ψηφιακός μετασχηματισμός για τους πολίτες της ΕΕ 

17. Ο πρώτος διάλογος υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας αναδεικνύει τον πράσινο και ψηφιακό 

μετασχηματισμό και τον καταλυτικό ρόλο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας 

18. Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με την έκθεση του 2023 για το κράτος δικαίου 

19. Η Επιτροπή διοργανώνει το πρώτο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά 

Δικαιώματα με θέμα την κοινωνική διάσταση της πράσινης μετάβασης 

20. Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2022: Η οικονομία της ΕΕ σε σημείο καμπής 

21. Κυβερνοάμυνα: η ΕΕ ενισχύει τη δράση κατά των κυβερνοαπειλών 

22. Ανταγωνισμός: Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με το σχέδιο της αναθεωρημένης 

ανακοίνωσης για τον ορισμό της αγοράς 

23. Ενεργειακή κρίση: Η Επιτροπή διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τα μέτρα 

προστασίας των καταναλωτών 

24. COP27: Η ΕΕ καλεί όλα τα μέρη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 °C και να τηρήσουν τη συμφωνία του Παρισιού 

25. Η Επιτροπή επενδύει 3 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας για την υλοποίηση του 

REPowerEU και την επιτάχυνση της ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά 

καύσιμα 

26. Ενημερωτικό Δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «REPowering our EU. The role of PV» που αφορά τον ρόλο 

των φωτοβολταϊκών στην ενίσχυση της ενέργειας στην Ευρώπη 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:858] 

 

• 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. 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/praxi-gia-tis-psifiakes-ypiresies-tithentai-se-ishy-oi-istorikoi-kanones-tis-ee-gia-tis-epigrammikes-2022-11-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/praxi-gia-tis-psifiakes-ypiresies-tithentai-se-ishy-oi-istorikoi-kanones-tis-ee-gia-tis-epigrammikes-2022-11-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/enishysi-toy-horoy-sengken-i-boylgaria-i-roymania-kai-i-kroatia-einai-etoimes-na-symmetashoyn-pliros-2022-11-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/enishysi-toy-horoy-sengken-i-boylgaria-i-roymania-kai-i-kroatia-einai-etoimes-na-symmetashoyn-pliros-2022-11-16_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/psifiaka-dikaiomata-kai-psifiakes-arhes-psifiakos-metashimatismos-gia-toys-polites-tis-ee-2022-11-15_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/o-protos-dialogos-ypsiloy-epipedoy-ee-toyrkias-anadeiknyei-ton-prasino-kai-psifiako-metashimatismo-2022-11-15_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/o-protos-dialogos-ypsiloy-epipedoy-ee-toyrkias-anadeiknyei-ton-prasino-kai-psifiako-metashimatismo-2022-11-15_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-xekina-diaboyleysi-shetika-me-tin-ekthesi-toy-2023-gia-kratos-dikaioy-2022-11-14_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-diorganonei-proto-eyropaiko-foroym-gia-tin-apasholisi-kai-ta-koinonika-dikaiomata-me-2022-11-14_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-diorganonei-proto-eyropaiko-foroym-gia-tin-apasholisi-kai-ta-koinonika-dikaiomata-me-2022-11-14_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/fthinoporines-oikonomikes-problepseis-2022-i-oikonomia-tis-ee-se-simeio-kampis-2022-11-11_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6642
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6528
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6528
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/energeiaki-krisi-i-epitropi-diorganonei-syzitisi-stroggylis-trapezis-shetika-me-ta-metra-prostasias-2022-11-07_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/energeiaki-krisi-i-epitropi-diorganonei-syzitisi-stroggylis-trapezis-shetika-me-ta-metra-prostasias-2022-11-07_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/cop27-i-ee-kalei-ola-ta-meri-na-laboyn-sygkekrimena-metra-gia-ton-periorismo-tis-yperthermansis-toy-2022-11-04_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/cop27-i-ee-kalei-ola-ta-meri-na-laboyn-sygkekrimena-metra-gia-ton-periorismo-tis-yperthermansis-toy-2022-11-04_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6489
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6489
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6489
file:///C:/Users/z.michail/Desktop/REPOWER_EU_PV.pdf
file:///C:/Users/z.michail/Desktop/REPOWER_EU_PV.pdf
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
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:859] 

 

• «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.espa.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx
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• «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.         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 

 

2.        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 

http://21-27.antagonistikotita.gr/perilipsi-tou-neou-programmatos-antagonistikotita-2021-2027-tou-espa/
http://newsletter.antagonistikotita.gr/?nltr=MjgxOzQzNDc7aHR0cDovLzIxLTI3LmFudGFnb25pc3Rpa290aXRhLmdyL2Rlc21pLWRyYXNlb24tcHNpZmlha29zLW1ldGFzY2hpbWF0aXNtb3MtbW1lLzs7ODdiODgzMThmMTFiZDUzNTliMjRkOGE4ZGUxY2NiM2E%3D


 

 een.ec.europa.eu                   11 
 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: Αναμένεται 

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

 

3.        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 

 

4.        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 

 

5.  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 

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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5616
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5620
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5066
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4623
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6.        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 

 

7.        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 

 

8.        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: 5/11/2019 - 30/12/2022 

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

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4501
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4498
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488
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9.     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 - 9/12/2022, ώρα 15:00 

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

 

10.      Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων 

που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά, οι οποίες επλήγησαν από σοβαρή οικονομική διαταραχή που 

προκλήθηκε από τη Ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας 

      Παροχή ενίσχυσης στις εκδοτικές επιχειρήσεις με τη μορφή της επιχορήγησης του κόστους 

προμήθειας δημοσιογραφικού χάρτου και του μεταφορικού κόστους για τη διανομή των εντύπων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 13/10/2022 - 16/12/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5628 

 

11.    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 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5626
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5628
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5633
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12.    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 

 

13.      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 

 

14.  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. 

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 

 

15.   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 

 

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

4887/2022 

   Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/fek-5130-b-2022-agrodiatrofh.pdf
https://digitalsme.gov.gr/
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.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/
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17.  Προκήρυξη Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 

18.  «Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών  

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  

 

19.  «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  

 

20.  «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.mindev.gov.gr/%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80/
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5566
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5421
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5265
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21.  «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  

 

22.  «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   

 

23.  «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 

 

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

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

 

25.    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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5152
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
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26.     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. 

 

27.     Νέα Προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων.  

 

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

μικρομεσαίες       επιχειρήσεις (ΜμΕ) με στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

των ΜμΕ στην Ε.Ε. Το  Ταμείο για τις ΜμΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

υλοποιείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. («European Union Intellectual Property 

Office – EUIPO»). Υποβολή αιτήσεων έως 16 Δεκεμβρίου 2022 

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

 

 

https://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/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://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund
mailto:svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:860] 

 

1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος – Εκθεσιακό Πλάνο 2022 

 

     

 

• Το εκθεσιακό πλάνο της ΠΣΤΕ για το 2022 και λοιπές δράσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής από 

το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

• Προσκλήσεις των εκθέσεων που είναι ανοιχτές για συμμετοχές, στο site του Κ.Υ.Ε. στο ακόλουθο 

link: https://www.kye.com.gr/category/anakoinwseis/ 

 

 

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

e-mail: svaina@sbtse.gr 

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:861] 

 

• 2022/C 420/04  Ισοτιμίες του ευρώ — 2 Νοεμβρίου 2022 

 

• 2022/C 420/06 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις 

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

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

για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων 

(REACH) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 άρθρο 64 παράγραφος 9]  ( 1 ) 

 

• 2022/C 421/03 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Συνέργειες μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων 

Ευρώπη» και των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/03/exhibition-plan2022-pste.pdf
https://www.kye.com.gr/category/anakoinwseis/
mailto:svaina@sbtse.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.420.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2022:420:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.420.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2022:420:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.421.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2022:421:TOC
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• 2022/C 423/06 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις 

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

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

για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων 

(REACH) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 άρθρο 64 παράγραφος 9 ]  ( 1 ) 

 

• 2022/C 425/02 Συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων (Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης είναι 

διαθέσιμο στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στον διαδικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ 

https://edps.europa.eu) 

 

• 2022/C 442/02 Ειδική έκθεση 23/2022: — «Συνεργίες μεταξύ του προγράμματος “Ορίζων 2020” και 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων – Δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη στο έπακρο» 

 

• 2022/C 443/01 Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Συμβολή 

στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2023» 

 

• 2022/C 443/11 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εταιρική δέουσα 

επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937»[COM(2022) 71 

final] 

  

• 2022/C 450/06 Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της 

πρότασης κανονισμού σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης 

που προορίζονται για χρήση στον άνθρωπο και για την κατάργηση των οδηγιών 2002/98/ΕΚ και 2004/23/ΕΚ 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

• 2022/C 423 A/01 Προκήρυξη κενής θέσης ECA/2022/20 — Διευθυντής/Διευθύντρια — Μία θέση 

(ομάδα καθηκόντων AD, βαθμός 14) — Πληροφορική, εργασιακό περιβάλλον και καινοτομία (SG2) 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:862]     

 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2104 της Επιτροπής, L284 της 29ης Ιουλίου 2022, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.423.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2022:423:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.425.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2022:425:TOC
https://edps.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.442.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2022:442:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.443.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:443:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.443.01.0081.01.ELL&toc=OJ:C:2022:443:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.450.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2022:450:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.423.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:423A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.284.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:284:TOC
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Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου, και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 

της Επιτροπής 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2105 της Επιτροπής, L284 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 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2127 της Επιτροπής, L285 της 4ης Νοεμβρίου 2022, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Ecolab UA BPF 1-Propanol» 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 

1 ) 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2108 της Επιτροπής, L284 της 3ης Νοεμβρίου 2022, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο «Ecolab UA Lactic acid single product 

dossier» ( 1 ) 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2183 της Επιτροπής, L288 της 8ης Νοεμβρίου 2022, για την 

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

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

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

ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά 

θηράματα ( 1 ) 

• Κανονισμός ΟΗΕ αριθ. 154, L290 — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση ελαφρών επιβατικών 

και επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές βάσει κριτηρίων, τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμου και/ή τη μέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 

της ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP) [2022/2124] 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2195 της Επιτροπής, L292 της 10ης Νοεμβρίου 2022, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη 

χρήση των ουσιών Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate και HAA299 σε 

καλλυντικά προϊόντα και τη διόρθωση του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τη χρήση της 

ρεσορκινόλης σε καλλυντικά προϊόντα ( 1 )  

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2239 της Επιτροπής, L294 της 6ης Σεπτεμβρίου 2022, για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για μη εγκεκριμένα υπό έρευνα και μη 

εγκεκριμένα επικουρικά φάρμακα για ανθρώπινη χρήση ( 1 )  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2252 της Επιτροπής, L297 της 11ης Νοεμβρίου 2022, για τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product 

Family» ( 1 )  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2253 της Επιτροπής, L297 της 14ης Νοεμβρίου 2022, για τη 

χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.284.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2022:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.285.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2022:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.284.01.0055.01.ELL&toc=OJ:L:2022:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.288.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2022:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.290.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:290:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.292.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2022:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.294.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2022:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.297.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.297.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2022:297:TOC
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σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 

1 ) 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2291 της Επιτροπής, L303 της 8ης Σεπτεμβρίου 2022, για 

την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους όσον αφορά το εξαχλωροβενζόλιο ( 1 ) 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2292 της Επιτροπής, L304 της 6ης Σεπτεμβρίου 2022, για 

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

όσον αφορά τις απαιτήσεις για την είσοδο, στην Ένωση, φορτίων τροφοπαραγωγών ζώων και 

ορισμένων αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ( 1 ) 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2293 της Επιτροπής, L304 της 18ης Νοεμβρίου 2022, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405 όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών 

με εγκεκριμένο σχέδιο ελέγχου για τη χρήση φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών, τα ανώτατα όρια 

καταλοίπων των φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών και των φυτοφαρμάκων και τα ανώτατα επίπεδα 

προσμείξεων ( 1 ) 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2330 της Επιτροπής, L308 της 28ης Νοεμβρίου 2022, σχετικά με 

τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο «Christiansen LD Bednet» σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:863] 

 

  

• Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2022/2100 της Επιτροπής, L283 της 29ης Ιουνίου 2022, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

την απόσυρση ορισμένων εξαιρέσεων όσον αφορά τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού ( 1 ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:864] 

     

• Απόφαση (ΕΕ) 2022/2101 του Συμβουλίου, L283 της 13ης Οκτωβρίου 2022, για τη θέση που πρέπει 

να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου των μελών του Διεθνούς 

Συμβουλίου Ελαιοκομίας όσον αφορά τους όρους προσχώρησης της κυβέρνησης του Βασιλείου της 

Σαουδικής Αραβίας στη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές  

• Απόφαση (ΕΕ) 2022/2102 του Συμβουλίου, L283 της 13ης Οκτωβρίου 2022, για τη θέση που πρέπει 

να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου των μελών του Διεθνούς 

Συμβουλίου Ελαιοκομίας όσον αφορά τους όρους προσχώρησης της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του 

Αζερμπαϊτζάν στη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.303.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2022:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.304.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.304.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2022:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.308.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2022:308:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.283.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2022:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.283.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.283.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2022:283:TOC
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• Απόφαση (ΕΕ) 2022/2103 του Συμβουλίου, L283 της 13ης Οκτωβρίου 2022, για τη θέση που πρέπει 

να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου των μελών του Διεθνούς 

Συμβουλίου Ελαιοκομίας όσον αφορά τη διαγραφή της κατηγορίας «κοινό παρθένο ελαιόλαδο» από το 

παράρτημα Β της διεθνούς συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές  

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/2298 της Επιτροπής, L304 της 23ης Νοεμβρίου 2022, για τη 

μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της προπικοναζόλης (propiconazole) για χρήση σε 

βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 8 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )  

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/2325 της Επιτροπής, L307 της 24ης Νοεμβρίου 2022, σχετικά με τη 

μη έγκριση της 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνης (BIT) ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε 

βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 10 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )  

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/2326 της Επιτροπής, L307 της 24ης Νοεμβρίου 2022, σχετικά με τη 

μη έγκριση της ουσίας epsilon-metofluthrin ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα 

του τύπου προϊόντων 19 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/2327 της Επιτροπής, L307 της 24ης Νοεμβρίου 2022, σχετικά με τη 

μη έγκριση της χλωραμίνης Β ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 2, 3, 

4 και 5 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ( 1 ) 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:865] 

  

• Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/688 της Επιτροπής, L289 της 17ης 

Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου όσον αφορά απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων και 

αυγών για επώαση εντός της Ένωσης ( EE L 174 της 3.6.2020 ) 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:866] 

 

• μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, σχετικά με τη 

συμμετοχή της Δημοκρατίας της Τυνησίας στο πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων Ευρώπη» L307 — 

Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.283.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2022:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.304.01.0085.01.ELL&toc=OJ:L:2022:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.307.01.0267.01.ELL&toc=OJ:L:2022:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.307.01.0269.01.ELL&toc=OJ:L:2022:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.307.01.0271.01.ELL&toc=OJ:L:2022:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.289.01.0034.01.ELL&toc=OJ:L:2022:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.289.01.0034.01.ELL&toc=OJ:L:2022:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.307.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.307.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:307:TOC
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:867] 

 

• COM/2022/652 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ «Στρατηγική δρόνων 2.0 για ένα έξυπνο και βιώσιμο οικοσύστημα 

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη» 

• COM/2022/666 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου για 

τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2246/2002 της 

Επιτροπής 

• COM/2022/651 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να 

ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής ενέργειας ΕΕ-

Ηνωμένου Βασιλείου που συστάθηκε με τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου 

Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, σε σχέση με τις ρυθμίσεις 

για τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου. 

• COM/2022/780 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ετήσια έρευνα για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη 2023 

• COM/2022/700 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Εκπαίδευσης 

• COM/2022/636 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ενίσχυση του χώρου Σένγκεν με την πλήρη συμμετοχή της Βουλγαρίας, της 

Ρουμανίας και της Κροατίας στον χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα 

• COM/2022/591 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για 

την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμης ενέργειας 

• COM/2022/652 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ «Στρατηγική δρόνων 2.0 για ένα έξυπνο και βιώσιμο οικοσύστημα 

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη» 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0652&qid=1669876996935&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0666&qid=1669876996935&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0651&qid=1669876996935&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0780&qid=1669876996935&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0700&qid=1669876996935&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0636&qid=1669876996935&rid=28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0591&qid=1669876996935&rid=50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0652&qid=1669876996935&rid=1
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕ-

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

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:868] 

  

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 

καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες 

CYP 16/11/2022  20/01/2023 

3 507707-2022  

Κύπρος-Λευκωσία: Δομικά υλικά 

Είδος αγοραστή: Οργανισμός 

δημοσίου δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

CYP 16/09/2022  14/12/2022 

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
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507707-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
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Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

4 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 

5 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 

6 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 

 

 

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: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
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 

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

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

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

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

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

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

προσελκύσετε νέους επισκέπτες και συνεργάτες 

Σημαντικό: δημιουργήστε τουλάχιστον μία ευκαιρία MARKETPLACE εξηγώντας το 

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

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:869] 

 

 

1. ΒΙΩΣΙΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΜΟΡΦΙΑΣ (BRDE20221129024) – Γερμανική εμπορική εταιρεία 

επιδιώκει να προσθέσει ευρωπαϊκά βιώσιμα αξεσουάρ ομορφιάς και είδη lifestyle στο χαρτοφυλάκιό 

τους. Τα προϊόντα πωλούνται σε φαρμακεία, αρωματοποιεία και εκπτωτικά. Αναζητούνται συνεργάτες 

κατασκευής για συμφωνίες διανομής. 

 

2. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRO20221128008) – Ρουμάνικη εταιρεία 

κατασκευάζει ένα ευρύ φάσμα, φιλικών προς το περιβάλλον, λύσεων χάρτινης συσκευασίας για 

τρόφιμα και για μη τρόφιμα προϊόντα σε διάφορες βιομηχανίες, όπως το ψωμί και η αρτοποιία, το 

λιανικό εμπόριο, τα φαρμακευτικά προϊόντα κ.λπ. Για να εξασφαλιστεί η άριστη ποιότητα των 

προϊόντων, η εταιρεία αναζητά νέους διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους σε θέση να προμηθεύει kraft 

ρολά χαρτιού ως πρώτη ύλη. Η συνεργασία θα βασίζεται σε συμφωνίες προμηθευτών. 

 

3. ΙΑΤΡΙΚΟΣ- ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΣ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (BRFR20221124012) –  Γαλλικό 

πρακτορείο πωλήσεων που ειδικεύεται στην προώθηση και στη διανομή καινοτόμων 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων, θα ήθελε να ιδρύσει συμφωνία εμπορικής αντιπροσωπείας/διανομής 

με παρασκευαστές στον τομέα της ιατρικής, της υγειονομικής περίθαλψης ή της φαρμακευτικής 

βιομηχανίας, όπου ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη Γαλλία και στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (MEA). Άλλοι συναφείς κλάδοι, όπως η οικολογία, 

επίσης θα εξεταστούν. 

 

4. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ (BRRO20221125007) – Ρουμανική εταιρεία κατασκευάζει γυναικεία 

ενδύματα υψηλών προδιαγραφών, μοναδικά με βάση τα αρχικά σχέδια. Τα προϊόντα κατασκευάζονται 

https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
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χρησιμοποιώντας βιώσιμες πρακτικές και φυσικά υλικά στις ακόλουθες κατηγορίες: πουκάμισα, 

παντελόνια, σακάκια, παλτά, φούστες και φορέματα. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να εντοπίσει νέους 

προμηθευτές για οικολογικά πιστοποιημένα υφάσματα κάνναβης, λινού και μαλλιού, στο πλαίσιο 

συμφωνίας με τον προμηθευτή. 

 

5. ΞΥΛΕΙΑ (BRES20221123022) – Ισπανός κατασκευαστής επίπλων για το σχολείο και τις κοινότητες, 

ψάχνει για ξύλο καπλαμά σημύδας για την κατασκευή διαφόρων προϊόντων (καρέκλες, γραφεία κ.λπ.). 

Η εταιρεία αναζητά συμφωνίες με προμηθευτές. 

 

6. ΥΦΑΣΜΑΤΑ (BRSE20221117010) – Σουηδική εταιρεία αναζητά κλωστοϋφαντουργία για την 

επερχόμενη σειρά γυναικείων εσωρούχων τους. Στο πρώτο λανσάρισμα τους θα περιλαμβάνουν 

εσώρουχα σε διάφορα μεγέθη κατασκευασμένα από πολυαμίδιο και ελαστάνη για καθημερινή χρήση. 

Η εταιρεία έχει αναπτύξει το δικό της σχέδιο για τα προϊόντα της, όπου τα πρωτότυπα, 

συμπεριλαμβανομένων των υλικών και των μεγεθών, είναι έτοιμα για παραγωγή. 

 

7. Ενδιαφέρον της 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 ) 

 

8. 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 

 

 

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   

 

 

mailto:emb_gr@mfa.gov.ua
mailto:anna.vasylets@mfa.gov.ua
Moustafa%20Bellazugui
mailto:sbtse@otenet.gr
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