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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΕΛΛΑΔΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:778]  

• Οδικός Χάρτης Διευκόλυνσης Εμπορίου 2022 - 2026 

• Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2022 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:779]  

 

• 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 

https://agora.mfa.gr/images/%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%9D%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5_2022_2026.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/extroversion-strategy-2022/GR/2/
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
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• 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 

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

προέλευσης ΕΕ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:780]  

• Έρευνα αγορά για τον κλάδο των Κατασκευών και των Δομικών Υλικών στην Αίγυπτο. Πρόσφατες 

εξελίξεις (Σεπτέμβριος 2022) 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:781]  

• Οδηγός Επιχειρείν- Αλβανία 2022 

 

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:782]  

• Οδηγός Επιχειρείν στη Βόρεια Μακεδονία 

 

ΒΟΣΝΙΑ- ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:783]    

• Επιχειρηματικός Οδηγός 2022 

• ΔΕΛΤΙΟ 7 - "ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ" 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:784]   

• Οδηγός Επιχειρείν στη Βουλγαρία 2022 

 

ΓΑΛΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:785]  

• Οδηγός Επιχειρείν έτους 2021 Γραφείου Ο.Ε.Υ. Παρισίων 

 

 

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
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/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%91%202022%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%91%202022%20eg.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/GrafeioOEYTirana-OdigosEpixirein2022pdf%20al.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/BG_2022%20mk.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%202022%20-updated%20ba.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/2022%20-%20%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%207%20-%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CE%93%20ba.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%202022%20bg.docx
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%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%202022%20pdf%20fr.pdf
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:786]  

• Οδηγός Επιχειρείν 2022 

• Κατασκευή μεγάλου ηλιακού πάρκου στην Ανατολική Γερμανία 

• Εισήγηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το φυσικό αέριο 

• Ενεργειακή συμφωνία Γερμανίας–Τουρκίας στον τομέα του πράσινου υδρογόνου 

 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:787]  

• Οδηγός Επιχειρείν σε ΗΠΑ 2022 

 

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:788]  

• Οδηγός Επιχειρείν 2022 

 

ΚΟΡΕΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:789]  

• Εποπτική ανάλυση συνολικών εμπορικών ροών Ν. Κορέας - Διμερές εμπόριο με Ελλάδα 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:790]  

• Οδηγός Επιχειρείν στην Κροατία 2022 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:791]  

• Οδηγός Επιχειρείν 2022 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:792]  

• Οδηγός Επιχειρείν για την Ρουμανία 2022 

 

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:793 ]  

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2022 ΓΙΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ  

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

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/Doing%20Business%20in%20Germany%202022%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/K%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%20%CE%91%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BD%CF%89%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%86%CE%B1%20de.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%E2%80%93%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%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/Doing%20Business%202022%20(102022)%20us.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A1%CE%91%CE%97%CE%9B%202022%20il.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/TRADE%20FLOWS%20KOREA%20%202010_2021%20kr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CC%81%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CC%81%CE%BD%202022%202%20hr.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/O%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%202022%20(PDF)%20hu.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%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%20-%202022%20ro.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%9B%CE%95%CE%A5%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3_2022%20ru.pdf
https://agora.mfa.gr/news/1140-perioristika-metra-sto-emporio-e-e-rosias-rosika-antimetra


 

 een.ec.europa.eu                   5 
 

ΣΟΥΗΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:794]  

• Οδηγός Επιχειρείν στη Σουηδία - 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/%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%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1%202022%20se.pdf
mailto:sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:795] 

   

1. Οχήματα μηδενικών εκπομπών: έως το 2035 θα πρέπει να έχουν σταματήσει οι πωλήσεις καινούργιων 

αυτοκινήτων που εκπέμπουν CO2 στην Ευρώπη βάσει της συμφωνίας «Fit for 55».    

2. Πρόταση τροποποίησης του ευρωπαϊκού κανονισμού τυποποίησης. Τα εναρμονισμένα πρότυπα έχουν 

καίρια σημασία, καθώς επιτρέπουν στις επιχειρήσεις της Ε.Ε. να διαθέτουν εναρμονισμένα και 

αξιόπιστα προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

της Ευρώπης και στην καλύτερη προώθηση των πράσινων και ψηφιακών προτεραιοτήτων 

παγκοσμίως. 

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Energy Emergency» που αφορά την ενεργειακή κρίση. 

4. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «An EU Action Plan to digitalise the energy system» που αφορά το σχέδιο 

δράσης της Ε.Ε. για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος. 

5. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «2nd Annual Report on the Implementation and Enforcement of EU Trade 

Agreements» που αφορά την εφαρμογή και επιβολή εμπορικών συμφωνιών της Ε.Ε. 

6. Πράξη για τις ψηφιακές αγορές: τίθενται σε ισχύ κανόνες για τους ψηφιακούς ρυθμιστές της 

πρόσβασης με σκοπό τη διασφάλιση ανοικτών αγορών     

7. Νέα πρότυπα γνωστοποίησης για μεγαλύτερη διαφάνεια των επενδύσεων σε φυσικό αέριο και 

πυρηνική ενέργεια      

8. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή παρατείνει και τροποποιεί το προσωρινό πλαίσιο κρίσης      

9. Η επιτάχυνση της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα στην ατζέντα της συνόδου κορυφής 

της ΕΕ για τις βιώσιμες επενδύσεις      

10. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ παραμένουν κατά 4% χαμηλότερες από τα προ 

πανδημίας επίπεδα    

11. Η ΕΕ αυξάνει τις εξαγωγές σιτηρών σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για το εμπόριο 

αγροδιατροφικών προϊόντων     

12. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή διαβουλεύεται περαιτέρω με τα κράτη μέλη σχετικά με την 

παράταση και την προσαρμογή του προσωρινού πλαισίου κρίσης      

13. Η ΕΕ και η Ιαπωνία ενισχύουν την οικονομική συνεργασία μέσω διαλόγου υψηλού επιπέδου      

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_6462
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_6462
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/10/12/council-and-european-parliament-agree-on-adapting-eu-standardisation-rules/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/10/12/council-and-european-parliament-agree-on-adapting-eu-standardisation-rules/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/10/12/council-and-european-parliament-agree-on-adapting-eu-standardisation-rules/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/10/12/council-and-european-parliament-agree-on-adapting-eu-standardisation-rules/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/10/12/council-and-european-parliament-agree-on-adapting-eu-standardisation-rules/
https://sbe.org.gr/newsletters/eflashnews/2022_10/Energy_Emergency.pdf
https://sbe.org.gr/newsletters/eflashnews/2022_10/Energy_Emergency.pdf
https://sbe.org.gr/newsletters/eflashnews/2022_10/Digitalise_Energy.pdf
https://sbe.org.gr/newsletters/eflashnews/2022_10/Digitalise_Energy.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)730&amp;lang=en&lang=el
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)730&amp;lang=en&lang=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6423
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6423
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nea-protypa-gnostopoiisis-gia-megalyteri-diafaneia-ton-ependyseon-se-fysiko-aerio-kai-pyriniki-2022-10-31_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/nea-protypa-gnostopoiisis-gia-megalyteri-diafaneia-ton-ependyseon-se-fysiko-aerio-kai-pyriniki-2022-10-31_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kratikes-enishyseis-i-epitropi-parateinei-kai-tropopoiei-prosorino-plaisio-krisis-2022-10-28_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitahynsi-tis-metabasis-pros-tin-klimatiki-oydeterotita-stin-atzenta-tis-synodoy-koryfis-tis-ee-2022-10-27_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitahynsi-tis-metabasis-pros-tin-klimatiki-oydeterotita-stin-atzenta-tis-synodoy-koryfis-tis-ee-2022-10-27_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/oi-ekpompes-aerion-toy-thermokipioy-stin-ee-paramenoyn-kata-4-hamiloteres-apo-ta-pro-pandimias-2022-10-27_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/oi-ekpompes-aerion-toy-thermokipioy-stin-ee-paramenoyn-kata-4-hamiloteres-apo-ta-pro-pandimias-2022-10-27_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-ayxanei-tis-exagoges-sitiron-symfona-me-tin-teleytaia-ekthesi-gia-emporio-agrodiatrofikon-2022-10-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-ayxanei-tis-exagoges-sitiron-symfona-me-tin-teleytaia-ekthesi-gia-emporio-agrodiatrofikon-2022-10-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kratikes-enishyseis-i-epitropi-diaboyleyetai-peraitero-me-ta-krati-meli-shetika-me-tin-paratasi-kai-2022-10-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/kratikes-enishyseis-i-epitropi-diaboyleyetai-peraitero-me-ta-krati-meli-shetika-me-tin-paratasi-kai-2022-10-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-ee-kai-i-iaponia-enishyoyn-tin-oikonomiki-synergasia-meso-dialogoy-ypsiloy-epipedoy-2022-10-26_el
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14. Η ενδυνάμωση των κοριτσιών στην επιστήμη και την τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο του 

δεύτερου φόρουμ STEM που ξεκινά σήμερα      

15. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: Νέες επιχορηγήσεις ύψους 295 εκατ. ευρώ για ερευνητές που θα 

ασχοληθούν με την αντιμετώπιση σύνθετων επιστημονικών προκλήσεων    

16. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υδρογόνου 2022: Ενίσχυση της χρήσης του υδρογόνου μέσω της Ευρωπαϊκής 

Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο       

17.  Υγεία: HERA και CEPI συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την ανάπτυξη 

ιατρικών αντιμέτρων    

18. Μηδενική ρύπανση: Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν σοβαρά για την ποιότητα του αέρα και ζητούν 

ισχυρότερη δράση      

19. Η Επιτροπή και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προωθούν μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων εν μέσω της ενεργειακής κρίσης     

20. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει αναθεωρημένο πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 

για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία                

21. Έκθεση εμπειρογνωμόνων εντοπίζει ελπιδοφόρες προσεγγίσεις για τον καλύτερο τρόπο επένδυσης 

στην εκπαίδευση και την κατάρτιση                 

22. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τίμερμανς υπογράφει την πράσινη εταιρική σχέση ΕΕ-Μαρόκου για 

την ενέργεια, το κλίμα και το περιβάλλον                     

23. Στήριξη του InvestEU για ένα ταμείο επενδύσεων που υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις βιώσιμης 

κινητικότητας                 

24. Η Επιτροπή καθορίζει δράσεις για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα με σκοπό τη βελτίωση της 

απόδοσης και της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας                 

25. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόσθετες προτάσεις για την καταπολέμηση των υψηλών τιμών ενέργειας και 

την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού                 

26. Η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας της για το 2023: αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών 

προκλήσεων                  

27. Αερομεταφορές: Συμφωνία-ορόσημο μεταξύ ΕΕ-ASEAN για τη σύνδεση 1,1 δισεκατομμυρίου 

ανθρώπων                 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-endynamosi-ton-koritsion-stin-epistimi-kai-tin-tehnologia-brisketai-sto-epikentro-toy-deyteroy-2022-10-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-endynamosi-ton-koritsion-stin-epistimi-kai-tin-tehnologia-brisketai-sto-epikentro-toy-deyteroy-2022-10-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-symboylio-ereynas-nees-epihorigiseis-ypsoys-295-ekat-eyro-gia-ereynites-poy-tha-2022-10-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiko-symboylio-ereynas-nees-epihorigiseis-ypsoys-295-ekat-eyro-gia-ereynites-poy-tha-2022-10-26_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiki-ebdomada-ydrogonoy-2022-enishysi-tis-hrisis-toy-ydrogonoy-meso-tis-eyropaikis-symmahias-2022-10-25_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyropaiki-ebdomada-ydrogonoy-2022-enishysi-tis-hrisis-toy-ydrogonoy-meso-tis-eyropaikis-symmahias-2022-10-25_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ygeia-hera-kai-cepi-symfonoyn-na-enishysoyn-ti-synergasia-toys-oson-afora-tin-anaptyxi-iatrikon-2022-10-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ygeia-hera-kai-cepi-symfonoyn-na-enishysoyn-ti-synergasia-toys-oson-afora-tin-anaptyxi-iatrikon-2022-10-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/mideniki-rypansi-oi-eyropaioi-anisyhoyn-sobara-gia-tin-poiotita-toy-aera-kai-zitoyn-ishyroteri-drasi-2022-10-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/mideniki-rypansi-oi-eyropaioi-anisyhoyn-sobara-gia-tin-poiotita-toy-aera-kai-zitoyn-ishyroteri-drasi-2022-10-24_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-kai-o-diethnis-organismos-energeias-proothoyn-metra-stirixis-ton-mikromesaion-2022-10-21_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-kai-o-diethnis-organismos-energeias-proothoyn-metra-stirixis-ton-mikromesaion-2022-10-21_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_6233
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_6233
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ekthesi-empeirognomonon-entopizei-elpidofores-proseggiseis-gia-ton-kalytero-tropo-ependysis-stin-2022-10-19_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/ekthesi-empeirognomonon-entopizei-elpidofores-proseggiseis-gia-ton-kalytero-tropo-ependysis-stin-2022-10-19_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/o-ektelestikos-antiproedros-timermans-ypografei-tin-prasini-etairiki-shesi-ee-marokoy-gia-tin-2022-10-19_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/o-ektelestikos-antiproedros-timermans-ypografei-tin-prasini-etairiki-shesi-ee-marokoy-gia-tin-2022-10-19_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/stirixi-toy-investeu-gia-ena-tameio-ependyseon-poy-ypostirizei-neofyeis-epiheiriseis-biosimis-2022-10-19_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/stirixi-toy-investeu-gia-ena-tameio-ependyseon-poy-ypostirizei-neofyeis-epiheiriseis-biosimis-2022-10-19_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-kathorizei-draseis-gia-tin-psifiopoiisi-toy-energeiakoy-tomea-me-skopo-ti-beltiosi-tis-2022-10-18_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-kathorizei-draseis-gia-tin-psifiopoiisi-toy-energeiakoy-tomea-me-skopo-ti-beltiosi-tis-2022-10-18_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-ypoballei-prosthetes-protaseis-gia-tin-katapolemisi-ton-ypsilon-timon-energeias-kai-tin-2022-10-18_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-ypoballei-prosthetes-protaseis-gia-tin-katapolemisi-ton-ypsilon-timon-energeias-kai-tin-2022-10-18_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-egkrinei-programma-ergasias-tis-gia-2023-antimetopisi-ton-pleon-piestikon-prokliseon-2022-10-18_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-egkrinei-programma-ergasias-tis-gia-2023-antimetopisi-ton-pleon-piestikon-prokliseon-2022-10-18_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/aerometafores-symfonia-orosimo-metaxy-ee-asean-gia-ti-syndesi-11-disekatommyrioy-anthropon-2022-10-18_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/aerometafores-symfonia-orosimo-metaxy-ee-asean-gia-ti-syndesi-11-disekatommyrioy-anthropon-2022-10-18_el
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28. Η Επιτροπή δημοσίευσε ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη χρήση του προσωρινού πλαισίου για τις 

κρατικές ενισχύσεις λόγω του κορονοϊού, το οποίο εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 

29. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τίμερμανς στο Μαρόκο για την υπογραφή της πρώτης πράσινης 

εταιρικής σχέσης 

30. Άλλες 75 νεοφυείς επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Accelerator του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Καινοτομίας. 

31. Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι πολίτες συμφωνούν ότι χρειάζονται ακόμη περισσότερες προσπάθειες 

για την επίτευξη της μιας δίκαιης πράσινης μετάβασης. 

32. Προστασία των καταναλωτών: H πλατφόρμα SHOPIFY δεσμεύεται να υιοθετήσει πρακτικές που θα 

την καταστήσουν ασφαλέστερη για τους καταναλωτές. 

33. Η Eurostat δημοσιεύει την Περιφερειακή Επετηρίδα του 2022. 

34. Η Ευρώπη ενισχύει τις επενδύσεις στην έρευνα για το 6G και επιλέγει 35 νέα έργα αξίας 250 εκατ. 

Ευρώ. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:796] 

 

• «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. 

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-dimosieyse-enimerotiko-simeioma-shetika-me-ti-hrisi-toy-prosorinoy-plaisioy-gia-tis-2022-10-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-epitropi-dimosieyse-enimerotiko-simeioma-shetika-me-ti-hrisi-toy-prosorinoy-plaisioy-gia-tis-2022-10-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/o-ektelestikos-antiproedros-timermans-sto-maroko-gia-tin-ypografi-tis-protis-prasinis-etairikis-2022-10-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/o-ektelestikos-antiproedros-timermans-sto-maroko-gia-tin-ypografi-tis-protis-prasinis-etairikis-2022-10-17_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/alles-75-neofyeis-epiheiriseis-tha-hrimatodotithoyn-apo-programma-accelerator-toy-eyropaikoy-2022-10-14_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/alles-75-neofyeis-epiheiriseis-tha-hrimatodotithoyn-apo-programma-accelerator-toy-eyropaikoy-2022-10-14_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyrobarometro-oi-eyropaioi-polites-symfonoyn-oti-hreiazontai-akomi-perissoteres-prospatheies-gia-tin-2022-10-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyrobarometro-oi-eyropaioi-polites-symfonoyn-oti-hreiazontai-akomi-perissoteres-prospatheies-gia-tin-2022-10-10_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/prostasia-ton-katanaloton-h-platforma-shopify-desmeyetai-na-yiothetisei-praktikes-poy-tha-tin-2022-10-07-0_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/prostasia-ton-katanaloton-h-platforma-shopify-desmeyetai-na-yiothetisei-praktikes-poy-tha-tin-2022-10-07-0_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-eurostat-dimosieyei-tin-perifereiaki-epetirida-toy-2022-2022-10-07_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-eyropi-enishyei-tis-ependyseis-stin-ereyna-gia-6g-kai-epilegei-35-nea-erga-axias-250-ekat-eyro-2022-10-07_el
https://greece.representation.ec.europa.eu/news/i-eyropi-enishyei-tis-ependyseis-stin-ereyna-gia-6g-kai-epilegei-35-nea-erga-axias-250-ekat-eyro-2022-10-07_el
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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. 

 

 

 

 

 

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.         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
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Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: Αναμένεται 

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

 

3.      Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων 

επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες 

Προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 2.900 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, 

καθώς ποσοστό 60% των δικαιούχων των ενισχύσεων θα είναι γυναίκες. 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 24/10/2022 - 25/11/2022, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5231 

 

4.   Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων 

επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία 

        Προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. 

Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 31/10/2022 - 2/12/2022, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5631 

 

5.    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 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5616
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5231
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5631


 

 een.ec.europa.eu                   12 
 

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 

 

6.      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 

 

7.        Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών 

      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 

 

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

υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές 

        Διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, 

σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές, καθώς και στη διατήρηση της συνέχειας 

της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από 

αυτήν. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

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=5566
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Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (με 

περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 13/5/2022 - 7/12/2022, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5541 

 

9.       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 

 

10.       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 

 

11.      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 

 

12.     Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων και βελτίωση προσβασιμότητας στην   

πόλη της Καρδίτσας 

Δράσεις που εντάσσονται στην επικαιροποιημένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου 

Καρδίτσας με τίτλο «Καρδίτσα, πόλη να ζεις». 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5541
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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Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 26/9/2022 - 30/11/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5619 

 

13.      Λειτουργία δομών διευκόλυνσης της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της  

ΣΒΑΑ Δήμου Λαρισαίων 

      Εργασιακή προετοιμασία ανέργων και ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια ή/ και κοινωνικό 

αποκλεισμό της περιοχής παρέμβασης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του 

Δήμου Λαρισαίων μέσω της δημιουργίας δυο δομών στήριξης της απασχολησιμότητας και 

επιχειρηματικότητας.  

      Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 19/9/2022 - 30/11/2022 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5618 

 

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

υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5619
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5618
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5613
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Διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε 

περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές, καθώς και στη διατήρηση της συνέχειας της 

οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (με 

περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 13/5/2022 - 7/12/2022, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5541 

 

16.   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 

 

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

4887/2022 

   Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

18.  Προκήρυξη Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 

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

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

To πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού 

έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την 

Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

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

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: Αναμένεται 

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

  

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5541
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/
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=5577
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20.    «Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (προς Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας)» 

Επιχορήγηση της αντικατάστασης ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού και ψυγείων/καταψυκτών 

με νέες υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ανακύκλωση των παλαιών συσκευών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

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

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

 

21.  «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  

 

22.  «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=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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23.  «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  

 

24.  «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   

 

25.  «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 

 

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

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

 

 

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
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα το οποίο προσφέρει: 

•Εγγύηση κατά 80% 

• Επιχορήγηση έως και 20% με μείωση υπολοίπου του δανειακού σας κεφαλαίου με την επίτευξη κριτηρίων 

καινοτομίας και «Environmental, Social and Governance (ESG)» 

• Κάλυψη επενδυτικών αναγκών σε πάγια ή/και κεφάλαιο κίνησης στηρίζοντας νεοσύστατες, υφιστάμενες και 

νεοφυείς επιχειρήσεις 

• Χαμηλότερο επιτόκιο 

• Χαμηλότερες εξασφαλίσεις που μπορούν να φτάσουν το μέγιστο μέχρι το 20% του κεφαλαίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

2. «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2022 — EAC/A09/2021 — Πρόγραμμα Erasmus+» 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το 

πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το πρόγραμμα 

Erasmus+ καλύπτει την περίοδο 2021 έως 2027. Οι στόχοι του προγράμματος Erasmus+ ορίζονται στο άρθρο 3 

του κανονισμού. 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.524.01.0016.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2021%3A524%3ATO

C 

 

3.  Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: InnovateNow 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ), ως Equity Platform του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», συνεχίζει να στηρίζει το Ελληνικό οικοσύστημα της νεοφυούς 

καινοτόμου επιχειρηματικότητας #FinancingInnovation και ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου, 

επενδυτικού εργαλείου, με την ονομασία “InnovateNow”, σε συνεργασία με το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Πρόκειται για ένα fund-of-funds που στοχεύει στη σύσταση επενδυτικών ταμείων που θα καλύψουν όλη την 

αλυσίδα χρηματοδότησης των ελληνικών νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων (startups) με εξωστρεφή 

χαρακτηριστικά και προοπτικές σημαντικής κλιμάκωσης (scalability). Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση 

μέσω ΕΑΤΕ ανέρχεται σε 100 εκ. ευρώ, με στόχο να συσταθούν επενδυτικά σχήματα διαχείρισης κεφαλαίων 

επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital funds), με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. 

Η ΕΑΤΕ προσκαλεί ενδιαφερομένους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύσταση και διαχείριση επενδυτικών 

σχημάτων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital funds). Τα εν λόγω επενδυτικά σχήματα θα πρέπει να 

https://hdb.gr/tameio-eggyodosias-kainotomias/
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://hdbi.gr/el/prosklhseis-endiaferontos/prosklisi-gia-ekdilosi-endiaferontos-innovatenow
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βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του ιδιωτικού τομέα που θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια 

και θα επενδύουν με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια ή/και μέσω οιονεί ιδίων κεφαλαίων σε νεοφυείς, καινοτόμες 

επιχειρήσεις με σημαντικές προοπτικές κλιμάκωσης, που διατηρούν εγκατάσταση τη στιγμή πραγματοποίησης 

της επένδυσης στην Ελληνική επικράτεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 

4. 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  

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

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

 

 

Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» 

 

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

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

κλάδων της οικονομίας. 

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

•εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, 

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

εργασίας (hybrid workplace), 

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

ηλεκτρονικού εμπορίου, 

•αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

https://hdbi.gr/el/prosklhseis-endiaferontos/prosklisi-gia-ekdilosi-endiaferontos-innovatenow
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund
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μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

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

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

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

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

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

svaina@sbtse.gr 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:797] 

 

1. B2B / Smart Manufacturing Matchmaking 2022 Virtual Edition 

 

 

 

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της έξυπνης βιομηχανίας 

και της βιομηχανίας 4.0 θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στη 

διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων: 

 

Brokerage Event @Smart Manufacturing Matchmaking 2022 Virtual Edition 

https://smm2022.b2match.io/home 

https://sbtse.gr/wp-content/uploads/2022/06/digital_transformation_2022.pdf
mailto:svaina@sbtse.gr
https://smm2022.b2match.io/home
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Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17-18 Νοεμβρίου 2022 διαδικτυακά και διοργανώνεται από τον 

οργανισμό Spin Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r.l. 

•  Κόστος εγγραφής 

 Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. 

•  Διαδικασία συμμετοχής 

 

Για εγγραφή παρακαλούμε ακολουθείστε το σύνδεσμο https://smm2022.b2match.io/home. 

 

Για περισσότερες Πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

 

2. 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.:798] 

 

• 2022/C 379/03 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 

https://smm2022.b2match.io/home
https://sbtse.gr/2022/11/03/urgent-b2b-smart-manufacturing-matchmaking-2022-virtual-edition/
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_.2022.379.01.0007.01.ELL&toc=OJ:C:2022:379:TOC
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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 379/04 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 381/03 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Ανάκληση του προσωρινού πλαισίου για την 

αξιολόγηση ζητημάτων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που αφορούν τη συνεργασία επιχειρήσεων για 

την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που απορρέουν από την τρέχουσα έξαρση της 

νόσου COVID-19 

 

• 2022/C 388/06 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 390/02 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 402A/01 Ανακοίνωση για την τροποποίηση της προσθήκης στην προκήρυξη γενικών 

διαγωνισμών — EPSO/AD/375/20 — Γλωσσομαθείς νομικοί (AD 7) δανικής γλώσσας (DA) — 

EPSO/AD/376/20 — Γλωσσομαθείς νομικοί (AD 7) ελληνικής γλώσσας (EL) — EPSO/AD/377/20 — 

Γλωσσομαθείς Νομικοί (AD 7) γαλλικής γλώσσας (FR) — EPSO/AD/378/20 — Γλωσσομαθείς 

νομικοί (AD 7) κροατικής γλώσσας (HR) — EPSO/AD/379/20 — Γλωσσομαθείς Νομικοί (AD 7) 

πολωνικής γλώσσας (PL) ( ΕΕ C 444 A της 22.12.2020 ) 

 

• 2022/C 407/05 Συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.379.01.0008.01.ELL&toc=OJ:C:2022:379:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.381.01.0003.01.ELL&toc=OJ:C:2022:381:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.388.01.0006.01.ELL&toc=OJ:C:2022:388:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.390.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2022:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.402.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:402A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.407.01.0005.01.ELL&toc=OJ:C:2022:407:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   23 
 

Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά 

 

• 2022/C 412/06 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 412/07 Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις 

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

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

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

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

64 παράγραφος 9 )  ( 1 ) 

 

• 2022/C 412/08 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 414/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 

έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία 

 

• 2022/C 414/03 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 414/04 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 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.412.01.0009.01.ELL&toc=OJ:C:2022:412:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.412.01.0010.01.ELL&toc=OJ:C:2022:412:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.412.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2022:412:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.414.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:414:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.414.01.0040.01.ELL&toc=OJ:C:2022:414:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.414.01.0041.01.ELL&toc=OJ:C:2022:414:TOC
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• 2022/C 414/05 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 ) 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

 

• 2022/C 404A/01 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AD/401/22 — Διοικητικοί υπάλληλοι 

(AD 6) στους τομείς της ενέργειας, του κλίματος και του περιβάλλοντος 

 

• 2022/C 405A/01 Προκήρυξη κενής θέσης CONS/AD/181/22 

 

• 2022/C 417A/01 Προκήρυξη κενής θέσης Ευρωπόλ/2022/TA/AD14/513 — Αναπληρωτής 

εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπόλ — Διεύθυνση Ικανοτήτων (προϊστάμενος αρμόδιος 

τεκμηρίωσης) 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:799] 

      

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου, L261I της 6ης Οκτωβρίου 2022, σχετικά με παρέμβαση 

έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας 

  

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1922 της Επιτροπής, L264 της 10ης Οκτωβρίου 2022, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα 

πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές για τους 

ρεβαουδιοζίτες M, D και AM που παράγονται μέσω ενζυμικής μετατροπής κεκαθαρμένων 

εκχυλισμάτων φύλλων στέβιας και τις προδιαγραφές για τον ρεβαουδιοζίτη Μ που παράγεται μέσω 

ενζυμικής τροποποίησης γλυκοζιτών στεβιόλης από στέβια [E 960c(i)] ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1923 της Επιτροπής, L264 της 10ης Οκτωβρίου 2022, για την τροποποίηση του 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.414.01.0042.01.ELL&toc=OJ:C:2022:414:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.404.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:404A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.405.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:405A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.417.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:417A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.417.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:417A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.417.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:417A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2022.417.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2022:417A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2022.261.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:261I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.264.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:264:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.264.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2022:264:TOC
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Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση ασκορβικού οξέος (E 300), ασκορβικού νατρίου (E 301) και 

ασκορβικού ασβεστίου (E 302) σε τόνο ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1925 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L265 της 14ης 

Σεπτεμβρίου 2022, σχετικά με διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα και για την 

τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2019/1937 και (ΕΕ) 2020/1828 (Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές) ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1950 της Επιτροπής, L269 της 14ης Οκτωβρίου 2022, για την 

ανανέωση της έγκρισης του κρεοζώτου ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 

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

Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1990 της Επιτροπής, L273 της 20ής Οκτωβρίου 2022, για την 

ακύρωση της έγκρισης της ουσίας tolylfluanid ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 

προϊόντων 7 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1991 της Επιτροπής, L273 της 20ής Οκτωβρίου 2022, για την 

έγκριση του χλωριούχου διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των 

τύπων προϊόντων 1 και 2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1992 της Επιτροπής, L273 της 20ής Οκτωβρίου 2022, σχετικά με 

την έγκριση του εκχυλίσματος Chrysanthemum cinerariaefolium από ανοικτά και ώριμα άνθη του 

Tanacetum cinerariifolium λαμβανομένου με υδρογονανθρακικούς διαλύτες ως 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 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1993 της Επιτροπής, L273 της 20ής Οκτωβρίου 2022, για την 

έγκριση του εκχυλίσματος Chrysanthemum cinerariaefolium από ανοικτά και ώριμα άνθη Tanacetum 

cinerariifolium λαμβανομένου με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα ως δραστική ουσία για χρήση σε 

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

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2002 της Επιτροπής, L274 της 21ης Οκτωβρίου 2022, για την τροποποίηση του 

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

με τις διοξίνες PCB σε ορισμένα τρόφιμα ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.265.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:265:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.265.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:265:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.269.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:269:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.273.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2022:273:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.273.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2022:273:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.273.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2022:273:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.273.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2022:273:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.274.01.0064.01.ELL&toc=OJ:L:2022:274:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2048 της Επιτροπής, L275 της 24ης Οκτωβρίου 2022, για την 

έγκριση του L-(+)-γαλακτικού οξέος ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του 

τύπου προϊόντων 6 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2061 της Επιτροπής, L276 της 24ης Οκτωβρίου 2022, για την 

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

τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων 

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

αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L277 της 19ης 

Οκτωβρίου 2022, σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) ( 1 ) 

 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:800] 

 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2022/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L274 της 19ης 

Οκτωβρίου 2022, σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών 

μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (κωδικοποίηση) ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:801] 

     

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2022/1844 της Επιτροπής, L254 της 28ής Σεπτεμβρίου 2022, για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1616 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για 

τις βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις, τους φορητούς πυροσβεστήρες, τους μη καταστροφικούς 

ελέγχους, τα εξαρτήματα σωληνώσεων, τις βιομηχανικές βαλβίδες, τους υδραυλωτούς λέβητες, τις 

δεξαμενές και τα δοχεία υγραερίου GRP, τους ανορθωτές (αρμούς) διαστολής και τις βαλβίδες για τα 

συστήματα ψύξεως και τις αντλίες θερμότητας ( 1 )  

• Απόφαση (ΕΕ) 2022/1664 του Συμβουλίου, L255 της 20ής Σεπτεμβρίου 2022, για τη σύναψη, εξ 

ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών 

της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.275.01.0060.01.ELL&toc=OJ:L:2022:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.276.01.0069.01.ELL&toc=OJ:L:2022:276:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.277.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.277.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.274.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:274:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.274.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:274:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.254.01.0058.01.ELL&toc=OJ:L:2022:254:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.255.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:255:TOC
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• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/1914 της Επιτροπής, L261 της 6ης Οκτωβρίου 2022, για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/668 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για 

τις ατομικές συσκευές επίπλευσης — βοηθήματα άνωσης, σωσίβια γιλέκα και παρελκόμενα ( 1 ) 

• Απόφαση (ΕΕ) 2022/1975 του Συμβουλίου, L271 της 13ης Οκτωβρίου 2022, για τη θέση που πρέπει 

να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου που συστάθηκε 

με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, 

αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, όσον αφορά την τροποποίηση των 

παραρτημάτων 10-A και 10-B της συμφωνίας 

• Απόφαση (ΕΕ) 2022/1976 του Συμβουλίου, L271 της 17ης Οκτωβρίου 2022, για τη θέση που πρέπει 

να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπορίου που έχει συσταθεί βάσει της 

συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 

Σινγκαπούρης όσον αφορά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της Επιτροπής Εμπορίου 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/2005 της Επιτροπής, L274 της 21ης Οκτωβρίου 2022, σχετικά με τη 

μη έγκριση του διθειοκυανικού μεθυλενίου ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα 

του τύπου προϊόντων 12 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )  

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/2054 της Επιτροπής, L275 της 21ης Οκτωβρίου 2022, σχετικά με 

ανεπίλυτες αντιρρήσεις όσον αφορά τους όρους χορήγησης άδειας για το βιοκτόνο Preventol A 12 TK 

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

Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό (2022) 7408]  ( 1 ) 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:802] 

  

• Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής, L277 της 4ης 

Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση φορτίων ορισμένων ζώων 

και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ( EE L 131 της 17.5.2019 ) 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:803] 

 

• Ανακοίνωση L272 σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.261.01.0060.01.ELL&toc=OJ:L:2022:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.271.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2022:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.271.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2022:271:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.274.01.0076.01.ELL&toc=OJ:L:2022:274:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.275.01.0077.01.ELL&toc=OJ:L:2022:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.277.01.0315.01.ELL&toc=OJ:L:2022:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.277.01.0315.01.ELL&toc=OJ:L:2022:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.272.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.272.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:272:TOC
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:804] 

 

• COM/2022/514 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Επιτάχυνση της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα για την ασφάλεια και την 

ευημερία της Ευρώπης Έκθεση προόδου της ΕΕ σχετικά με τη δράση για το κλίμα 2022 

 

• COM/2022/551 Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση 

της Ένωσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών 

 

• COM/2022/549 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ενίσχυση της αλληλεγγύης μέσω 

καλύτερου συντονισμού των αγορών αερίου, διασυνοριακών ανταλλαγών αερίου και αξιόπιστων 

δεικτών αναφοράς για τις τιμές 

 

• COM/2022/681 Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της σύστασης (ΕΕ) 

2022/107 σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης για τη διευκόλυνση της ασφαλούς 

ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 

 

• COM/2022/543 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να 

ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην τεσσαρακοστή δεύτερη σύνοδο της μόνιμης 

επιτροπής της σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 

Ευρώπης 

 

• COM/2022/527 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ COSME Πρόγραμμα 2014-2020 για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις 

ΜΜΕ Έκθεση παρακολούθησης 2019 

 

• COM/2022/526 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 

 

• COM/2022/730 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή των εμπορικών 

συμφωνιών της ΕΕ 

 

• COM/2022/521 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να 

ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 33η συνεδρίαση της διάσκεψης του Χάρτη 

Ενέργειας 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0514&qid=1667460860140&rid=15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0551&qid=1667388335564&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0549&qid=1667388335564&rid=22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0681&qid=1667388335564&rid=31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0543&qid=1667388335564&rid=32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0527&qid=1667388335564&rid=35
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0526&qid=1667388335564&rid=37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0730&qid=1667388335564&rid=43
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0521&qid=1667388335564&rid=51
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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.:805] 

  

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 555393-2022  

Κύπρος-Λευκωσία: Γεωργικά 

μηχανήματα 

Είδος αγοραστή: Αρχή κεντρικής 

κυβέρνησης 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CYP 11/10/2022  08/11/2022 

2 540286-2022  

Κύπρος-Λευκωσία: Κρέας 

Είδος αγοραστή: Αρχή κεντρικής 

κυβέρνησης 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CYP 04/10/2022  01/11/2022 

3 507737-2022  

Κύπρος-Λευκωσία: Χημικά 

προϊόντα 

Είδος αγοραστή: Οργανισμός 

δημοσίου δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CYP 16/09/2022  02/12/2022 

mailto:svaina@sbtse.gr
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555393-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540286-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507737-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
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4 507707-2022  

Κύπρος-Λευκωσία: Δομικά υλικά 

Είδος αγοραστή: Οργανισμός 

δημοσίου δικαίου 

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη 

σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

καθεστώςΕίδος διαδικασίας: 

Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

CYP 16/09/2022  09/11/2022 

5 616419-2022  

Ελλάδα-Κερατσίνι: Έτοιμο 

σκυρόδεμα 

Είδος αγοραστή: Περιφερειακή 

αρχήΕίδος προκήρυξης: 

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης — τυποποιημένο 

καθεστώς 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

Είδος σύμβασης: Προμήθειες 

GRC 08/11/2022  12/12/2022 

 

 

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 

 

 

 

Πλατφόρμα Supply Chain Resilience (SCR) για επιχειρήσεις 

 που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα   

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507707-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616419-2022:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtse.gr
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Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις δυσλειτουργίες της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας; Αν ΝΑΙ, τότε 

συνδεθείτε με την πλατφόρμα Supply Chain Resilience και αναζητήστε νέους συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. 

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, με τις 

επιχειρήσεις να πλήττονται σοβαρά από τις δυσλειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να αντιμετωπίσει 

αυτές τις προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολόγησε νέα μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 

ενιαίας αγοράς και την οικοδόμηση μιας βιώσιμης, ψηφιακής και παγκοσμίως ανταγωνιστικής οικονομίας. 

Μεταξύ αυτών δημιούργησε και την πλατφόρμα με τον τίτλο "Supply Chain Resilience", που απευθύνεται σε 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις δυσλειτουργίες της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.  

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

Αυτή θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν, να αναδιαρθρώσουν ή να αντικαταστήσουν τις 

υπάρχουσες αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και την προμήθεια α' υλών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων 

ή/και (ημι-ετοίμων) προϊόντων ή υπηρεσιών που χρειάζονται για να συνεχίσουν την παραγωγή τους. 

Η πλατφόρμα εστιάζει στους ακόλουθους οικονομικούς τομείς: 

• Αγροδιατροφή  --Κατασκευές 

• Ψηφιακές υπηρεσίες --Ηλεκτρονική 

• Βιομηχανίες Εντάσεως Ενέργειας 

• Υγεία, Κινητικότητα 

• Μεταφορές—Αυτοκίνητα 

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

 

1) Εγγραφή 

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

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.:806] 

 

 

https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/home
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/home
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
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1. ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΤΩΝ- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ (BRFR20221026005) – Γαλλική εταιρεία που 

ειδικεύεται στην παραγωγή χυμών, μηλιτών, μη αλκοολούχων ποτών καθώς και λεμονάδες, μπύρες και 

διάφορα αφρώδη απεριτίφ, αναζητά προμηθευτές γυάλινων μπουκαλιών. Η εταιρεία ενδιαφέρεται για 

γυάλινη λευκή φιάλη 1 L, 75 cl  γυάλινη λευκή φιάλη και 75 cl γυάλινη πράσινη φιάλη. 

 

2. ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΙΟΤ (YACHT) (BRFR20221024011) – Γαλλική κατασκευαστική 

εταιρεία εξοπλισμού γιοτ αναζητά νέους προμηθευτές ακρυλικών νημάτων στην Ευρώπη, 80 τόνοι το 

χρόνο.  

 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ (BRBG20221016001) – Βουλγάρικη εταιρεία που παράγει αλάτι υψηλής 

ποιότητας αναζητά προμηθευτή οικολογικών συσκευασιών για το υψηλών προδιαγραφών - Fleur de 

sel προϊόν τους.  

 

4. ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (BRDK20221013026) – Δανέζικη εταιρεία η οποία πουλά 

κεραμικά προϊόντα σχεδιασμού σε υψηλές τιμές (κύπελλα, πιάτα κ.λπ.), αναζητά προμηθευτές 

πορσελάνης και κεραμικών ειδών.  

 

5. ΕΝΔΥΜΑΤΑ (BRFR20221017012) – Γαλλικός εκθεσιακός χώρος που δημιουργήθηκε πριν από 10 

χρόνια, αναζητά γυναικεία έτοιμα ενδύματα για να τα διανείμει ή να τα εκπροσωπήσει στο εθνικό του 

δίκτυο καταστημάτων πολλαπλών επώνυμων γυναικείων ενδυμάτων.   

 

6. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRPL20221014017) – Πολωνικός παραδοσιακός μύλος που παράγει προϊόντα χωρίς 

γλουτένη, αναζητά προμηθευτές σιτηρών για άλεση σε αλεύρια και μείγματα αρτοποιίας (κέικ, βάφλες, 

ψωμί)  

 

7. Ενδιαφέρον ιαπωνικής εταιρείας για συμπυκνωμένο πολτό τομάτας  

Η ιαπωνική εταιρεία Shinsho Co., Ltd ενδιαφέρεται να εισάγει συμπυκνωμένο πολτό τομάτας. 

 

Χώρα: ΙΑΠΩΝΙΑ 

Εταιρεία: Shinsho Co., Ltd 

Address : Room 405 Kenryu-Buld. II, 6-Banchi, Kaigan-Dori, Chuo-Ku, Kobe 650-0024, Hyogo, 

Japan 

Tel/Fax : +81-78-331-8991/+81-78-332-6085 

E-mail : info@shinsho-kobe.co.jp 

 

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/applications/company/6162
mailto:info@shinsho-kobe.co.jp
mailto:sbtse@otenet.gr
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