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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:274]

•

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
•

Το εμπόριο του Ηνωμένου Βασιλείου το 2021 και η θέση της Ελλάδας - εκτίμηση συνεπειών Brexit

ΑΙΓΥΠΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:275]
•

Αύξηση των τελών διέλευσης ανακοίνωσε η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) από 1η Μαΐου 2022

ΑΛΒΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:276]
•

Ενημερωτικό Δελτίο, Φεβρουάριος 2022
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ΑΡΜΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:277]
•

Άρση των εισαγωγικών δασμών για 430 είδη προϊόντων στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση-Η
αντίδραση της Αρμενίας.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:278]
•

Εξελίξεις στις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Αυστραλίας – Έναρξη διαπραγματεύσεων για
την σύναψη διμερούς Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:279]
•

Δελτίο «Οικονομία & Εμπόριο στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη», τεύχος Νο. 2/2022

ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:280]
•

Έξοδος εταιρειών ή πάγωμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Ρωσία από επιχειρήσεις της
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

•

Απολογισμός διαδικτυακής θεματικής εκδήλωσης με θέμα: Ελληνοβαυαρική συνεργασία στους τομείς
βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών

ΗΠΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:281]
•

Τελωνειακές δεσμεύσεις προϊόντων στις ΗΠΑ λόγω μη κανονιστικής συμμόρφωσης με την Αρχή FDA
/ Food & Drug Administration.

•

Ελπιδοφόρες εξελίξεις στην αμερικανική αγορά ιχθυηρών – Αύξηση πωλήσεων και κατανάλωσης

ΙΣΡΑΗΛ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:282]
•

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2022

•

Δημοσίευμα περί σύναψης από το Ισραήλ Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου με ΗΑΕ, Κίνα και Ινδία
μέχρι το τέλος του 2022

ΚΑΝΑΔΑΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:283]
•

Πρόσκληση LCBO (μονοπωλίου οινοπνεύματος Οντάριο) για ελληνικούς οίνους και αποστάγματα

•

Η Καναδική αγορά φέτας

•

Δυνατότητες υποκατάστασης εισαγωγών στην Ελλάδα αγροτικών προϊόντων και λιπασμάτων
από Ρωσία - Ουκρανία με καναδικά προϊόντα
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:284]
•

Προβλέψεις για την ολλανδική οικονομία υπό το φως της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

ΟΥΚΡΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:285]
•

Κυρώσεις της ΕΕ ως απάντηση στην κρίση στην Ουκρανία:FAQs

ΠΟΛΩΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:286]
•

Ανάλυση Διμερούς Εμπορίου Ελλάδας -Πολωνίας 2021

ΡΟΥΜΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:287]
•

Πρώτη εξαγωγική εταιρεία τροφίμων στην Ρουμανία για το 2021, η ελληνικών συμφερόντων Fabrica
de Lapte Brașov (Όμιλος Γαλακτοβιομηχανίας Όλυμπος)

•

Η Ρουμανία δεν θα προχωρήσει προς το παρόν, σε περιορισμό εξαγωγών δημητριακών, η Μολδαβία
έχει προχωρήσει σε απαγόρευση εξαγωγών δημητριακών από 1ης Μαρτίου τ.έ.

ΡΩΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:288]
•

Κυρώσεις από ΕΕ και ΗΠΑ κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας

•

Κυρώσεις από ΕΕ και ΗΠΑ κατά Λευκορωσίας

•

Κυρώσεις από ΕΕ και ΗΠΑ κατά Κριμαίας και Ντονμπάς

•

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2022

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:289]
•

Οι εξαγωγές σιταριού από τη Σερβία θα είναι δυνατές αποκλειστικά με κυβερνητική άδεια

•

Διαχείριση αποβλήτων στη Σερβία

ΣΛΟΒΕΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:290]
•
Για

Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022
περισσότερες

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόμενες

επιχειρήσεις

μπορούν

να

απευθύνονται

στο

ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Γ. Φράγκου, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: sbtse@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:291]
1.

NextGenerationEU: Η Επιτροπή εγκαινιάζει εργαλείο που θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση των εσόδων από πράσινα ομόλογα

2.

Μετάβαση της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ στο επόμενο επίπεδο: καινοτόμες ιδέες για μια σύγχρονη
και αποτελεσματική τελωνειακή ένωση

3.

Η Επιτροπή ενισχύει τις γεωγραφικές ενδείξεις για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας και την
ενίσχυση της προστασίας

4.

Πράσινη Συμφωνία: νέες προτάσεις για να γίνουν τα βιώσιμα προϊόντα ο κανόνας και για να ενισχυθεί
η ανεξαρτησία της Ευρώπης ως προς τους πόρους

5.

Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με πιθανά μέτρα για την πρόσβαση σε επί του οχήματος
δεδομένα

6.

Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus: Στήριξη των πόλεων και των πολιτών για τις τοπικές πρωτοβουλίες τους

7.

Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις για τον οικολογικό προσανατολισμό και την ψηφιοποίηση του
οικοσυστήματος κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

8.

Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή προτείνει νέα δικαιώματα των καταναλωτών και απαγόρευση της
προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας

9.

Η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση με τα αποτελέσματα της δημόσιας έρευνας σχετικά με το πλαίσιο
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ

10. InvestEU Blue Economy: Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα κινητοποιήσουν 500 εκατ. ευρώ μέσω ενός νέου
ταμείου μετοχικού κεφαλαίου για τη θαλάσσια οικονομία
11. Αλιεία: η Επιτροπή ενεργοποιεί μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη των
τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
12. Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η HERA καλεί εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και της
βιομηχανίας να συμμετάσχουν στο φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών και στο κοινό φόρουμ για την
κλαδική συνεργασία

een.ec.europa.eu

5

13. Το SURE συνεχίζει να προστατεύει θέσεις εργασίας και να στηρίζει την ανάκαμψη με επιτυχία,
σύμφωνα με νέα έκθεση
14. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή εγκρίνει τα πρώτα προγράμματα συνεργασίας Interreg για την
περίοδο 2021-2027, ύψους άνω των 481 εκατ. ευρώ
15. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 242 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 1.156 έμπειρων ερευνητών στην
Ευρώπη και αλλού
16. Επισιτιστική ασφάλεια: Η Επιτροπή στηρίζει την παγκόσμια δράση για τον μετασχηματισμό των
συστημάτων τροφίμων μέσω οκτώ παγκόσμιων συνασπισμών
17. Ατομικές συντάξεις: Το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) εφαρμόζεται από
σήμερα
18. Νέοι κανόνες για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριών στα
θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης
19. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η ΕΕ προσθέτει μια νέα λειτουργία ανάκλησης
20. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Έκθεση με αντικείμενο τις συζητήσεις στην πολύγλωσση
ψηφιακή πλατφόρμα.
21. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες κρατικών
ενισχύσεων για προβληματικές τράπεζες
22. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Πάνω από 1,5 εκατ. έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ είναι πλέον
προσβάσιμα σε μια νέα δημόσια πλατφόρμα
23. Η Επιτροπή καλεί πολίτες και οργανισμούς να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την ευρωπαϊκή
πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα
24. Η ΕΕ καταπολεμά τις επιδοτήσεις χάλυβα που προκύπτουν από εξαγωγικούς περιορισμούς και από τις
διακρατικές επιδοτήσεις της Κίνας
25. Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή προτείνει απλούστερους κανόνες για τη βελτίωση της ασφάλειας
και της αποδοτικότητας των αγορών διακανονισμού στην ΕΕ
26. Η ΕΕ το 2021 - Γενική Έκθεση για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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27. Κυρώσεις: Η Επιτροπή εγκαινιάζει ένα εργαλείο για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ώστε να
διευκολύνει την καταγγελία τυχόν παραβιάσεων των κυρώσεων
28. Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ρευστότητας των
επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού
29. Προτεραιότητεςς του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2023
30. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για τον κανονισμό σχετικά με τον μηχανισμό
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM), που αποτελεί
μία από τις κύριες συνιστώσες της δέσμης «Fit for 55» της Ε.Ε. Βασικός στόχος αυτού του
περιβαλλοντικού μέτρου είναι η αποφυγή διαρροής άνθρακα. Επιπλέον, θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. να θεσπίσουν πολιτικές τιμολόγησης ανθρακούχων εκπομπών για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής
31. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες της Ε.Ε. για την αποθήκευση αερίου

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:292]

1.

Διαβούλευση με θέμα: «Στρατηγική της Ε.Ε. για την ηλιακή ενέργεια». Υποβολή απόψεων έως 12
Απριλίου 2022

2.

Διαβούλευση με θέμα: «Ο ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή». Υποβολή απόψεων έως 15 Απριλίου 2022

3.

Διαβούλευση με θέμα: «Νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα – αναθεώρηση του κανονισμού REACH
για την επίτευξη ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τοξικές ουσίες». Υποβολή απόψεων έως 15
Απριλίου 2022

ΕΚΔΟΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:293]

1.

Οι επιδόσεις των ελληνικών Περιφερειών σε δραστηριότητες Έρευνας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας
σε νέα έκδοση του ΕΚΤ

2.

Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Technical Support Instrument: 2021 country factsheets –
Greece» που αφορά την υποστήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη με συγκεκριμένα παραδείγματα
μεταρρυθμιστικών έργων στην Ελλάδα
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3.

Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Towards a green, digital and resilient economy: our European
Growth Model» που αφορά το ευρωπαϊκό αναπτυξιακό μοντέλο για μια πράσινη, ψηφιακή και
ανθεκτική οικονομία

4.

Αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Specialisation agreements and SMEs» που αφορά την
αντιμετώπιση των ειδικών συμφωνιών βάσει των κανόνων ανταγωνισμού της Ε.Ε., διερευνώντας εάν
και πώς αυτοί οι κανόνες εμποδίζουν την προανταγωνιστική συνεργασία μεταξύ μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

5.

Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Africa-EU
Green Energy Initiative» που αφορά επενδύσεις της Ε.Ε. στην Αφρική για την πράσινη ενέργεια

6.

Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Digital
transition» που αφορά επενδύσεις της Ε.Ε. στην Αφρική για την ψηφιακή μετάβαση

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtse.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:294]

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

Δράσεις που εξαγγέλλονται και υλοποιούνται για τη στήριξη των επαγγελματιών, εργαζομένων και
επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία CoVid-19, χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ. Οι
διαδικασίες που ακολουθούνται είναι ταχύτατες και έκτακτες καθώς με την ευελιξία που εξασφαλίστηκε στην
αξιοποίηση των κοινοτικών πότων τρέχουν τα προγράμματα και εντάσσονται στην πορεία.
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στο www.espa.gr μια ειδική σελίδα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
λόγω της Πανδημίας Covid-19, η οποία είναι προσβάσιμη πατώντας ΕΔΩ.
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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.

2. «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη
Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ»
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια
ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της
έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 09/3/2022 - 15/4/2022, και ώρα 15:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5527

3. «Ενίσχυση Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων
ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών
γυμναστήριου και σχολών χορού»
Ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων,
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/ διασκέδασης/ ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες
αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των
συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 16/3/2022 - 15/4/2022, ώρα 15:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5516

4. «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα
μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 (Β Κύκλος)»
Η Δράση συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των μέτρων προς την ΕΕ έως τις 31/12/2021, και συγκεκριμένα
στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής
σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (το από SA.61802/19.2.2021εγκεκριμένο
καθεστώς της ΕΕ).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 28/2/2022 - 15/4/2022, και ώρα 16:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5511
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5. «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (Δεσμεύσεις Α και Β) - 2η Πρόσκληση»
Μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές
(φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (με
περιορισμό)
Περίοδος υποβολής: 14/3/2022 - 15/4/2022
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5508

6. «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Η Δράση αφορά στην αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και
Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα
σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, λόγω των διευρυμένων και διαρκών αναγκών χρήσης ψηφιακών
εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Η Δράση στοχεύει στο να υποστηρίξει επιχειρήσεις λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Φυσικά και
Νομικά Πρόσωπα), ώστε να προσαρμόσουν την λειτουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτηση της απαραίτητης
ψηφιακής υποδομής, να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν την
επιχειρηματική κοινότητα, τη δημόσια Διοίκηση, αλλά και τους πολίτες, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες
συνθήκες που η πανδημία (COVID 19) δημιούργησε.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 9/3/2022 - 18/4/2022 και ώρα 15:00
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=85&cs=

7 «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του δημόσιου τομέα στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος του Ελληνικού Δημοσίου με στόχο τη μείωση
των εκπομπών ρύπων που προέρχονται από την κατανάλωση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως
αυτή των ορυκτών καυσίμων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 7/2/2022 - 30/6/2022
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5501
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8. «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

9. «Δράσεις επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού Φορέων του Δημοσίου Τομέα [ΠΡ 58]»
Ανάπτυξη

προγραμμάτων

κατάρτισης

των

σωφρονιστικών

υπαλλήλων

της

Γενικής

Γραμματείας

Αντεγκληματικής Πολιτικής..
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 11/10/2021 - 13/6/2022
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5394

10. «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

11. «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
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12. «Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα υποδομών μεταφορών»
Δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες,
ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση,παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων,
συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς καιπαρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών
αναγκών Δικαιούχων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 3/7/2019 - 30/12/2022
Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4488

13. «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/legalcontent/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.524.01.0016.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2021%3A524%3ATO
C
14. «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-loanpublic-guarantee/entrepreneurship-fund-ii-tepikh-ii

15. Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/4259-biologi-kalliergies11
16. Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Περισσότερες πληροφορίες: https://hdb.gr/
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtse.gr
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:295]

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/

2.

Διαδικτυακό σεμινάριο: “Χρηματοδότηση επιχειρήσεων – Επαφές με επενδυτές”, 7 Απριλίου
2022
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Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ σε συνεργασία με το Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και
Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σας προσκαλούν να
παρακολουθήσετε τo διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: “Χρηματοδότηση επιχειρήσεων – Επαφές με
επενδυτές”, την Πέμπτη 7 Απρίλιου 2022 και ώρα 16:00 – 17:00.
H δράση, υλοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ελληνικού κόμβου του δικτύου Enterprise
Europe Network και του έργου “FPCUP” (Framework Partnership Agreement on Copernicus User
Uptake) και έχει ως στόχους, να παρουσιάσει τι ζητούν συνήθως οι επενδυτές, πώς μπορεί να
ανταποκριθεί μία επιχείρηση στην ανάγκη χρηματοδότησης και να συστήσει πηγές εξωτερικής
χρηματοδότησης.
Μπορείτε να συμμετάσχετε στο σεμινάριο μέσω του συνδέσμου. Ο σύνδεσμος θα είναι ανοικτός από
τις 15:30 για να συνδεθούν οι συμμετέχοντες.

3.

Anuga FoodTec 2022, Κολωνία, 26-29 Απριλίου 2022

Το Δίκτυο Enterprise Europe Network, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διοργάνωση
Matchmaking Sessions που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Anuga FoodTec 2022, 2629/4/2022 στην Κολωνία, όπου ειδικοί και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων από όλους τους τομείς της
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, ενώνονται για να αναπτύξουν από κοινού νέες και βιώσιμες
προσεγγίσεις για τον τομέα F&B.
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Η Anuga FoodTec είναι η κορυφαία παγκόσμια εμπορική έκθεση στη βιομηχανία τροφίμων και
ποτών, όπου θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες καινοτομίες και τα τεχνολογικά οράματα - από την
τεχνολογία διεργασιών έως την τεχνολογία συμπλήρωσης και συσκευασίας έως την ασφάλεια των
τροφίμων, από τα υλικά συσκευασίας έως την ψηφιοποίηση και θέματα logistics.

Matchmaking Sessions
Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν συναντήσεις :
•

Δια ζώσης (Anuga Fair, Hall 6, Booth A-130/C-139) ή,

•

online σε την ακόλουθη διεύθ8υνση https://sustainable-foodtech.b2match.io/

Πώς να συμμετάσχετε στο Matchmaking;
•

Εγγραφείτε στην πλατφόρμα

•

Συμπληρώστε το προφίλ σας

•

Προσθέστε τουλάχιστον ένα Στοιχείο Marketplace

•

Κλείστε συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες

Γιατί να συμμετέχετε;
•

Εντοπισμός πιθανών διεθνών εταίρων για μελλοντικά έργα συνεργασίας

• Για να λάβετε την εξατομικευμένη σας ατζέντα B2B σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τη
διαθεσιμότητά σας
•

4.

Η εκδήλωση Sustainable Foodtech Solutions Matchmaking είναι δωρεάν

Textile Connect, 4-6 Μαΐου 2022

Η Textile connect είναι η πλατφόρμα που συνδέει εταιρείες και σχεδιαστές ρούχων και αξεσουάρ με
κατασκευαστές και προμηθευτές από τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.
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Στις 4-6 Μαΐου 2022 πραγματοποιείται η 3η διεθνής διαδικτυακή εκδήλωση επιχειρηματικών
συναντήσεων σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network.
Η Textile connect θα σας βοηθήσει να βρείτε και να συναντήσετε διεθνείς δυνητικούς
επιχειρηματικούς εταίρους μέσω διαδικτυακών προκαθορισμένων συναντήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://textile-connect-2022.b2match.io/
https://prod5.assets-cdn.io/event/7897/assets/8353770250-a5cea6e226.pdf

5.

7η έκδοση των ICT Spring International Business Meetings by b2fair® 30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου
2022

Η 7η έκδοση των ICT Spring International Business Meetings by b2fair® θα διοργανωθεί στις 30
Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2022 από το Enterprise Europe Network του Εμπορικού Επιμελητηρίου
Λουξεμβούργου Λουξεμβούργου, σε στενή συνεργασία με την Farvest, στις εγκαταστάσεις της
Luxexpo – η Box, το συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο του Λουξεμβούργου.
Το ICT Spring επιστρέφει ξανά στο δρόμο με μια προσωπική έκδοση, που έχει σχεδιαστεί για να είναι
το μέρος όπου η ψηφιακή, η τεχνολογία και η επιστήμη συγκλίνουν, συγκεντρώνοντας κινητήριους
παράγοντες από πολλούς διαφορετικούς κλάδους σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα.
Αυτή η εκδήλωση υψηλού επιπέδου τεχνολογίας θα επικεντρωθεί στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις
που φέρνει η χρήση νέων τεχνολογιών που επαναπροσδιορίζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις
στρατηγικές και τους χώρους εργασίας.
Το ICT Spring International Matchmaking Event διοργανώνεται με στόχο να βοηθήσει τις ΜΜΕ στην
κοινότητα των ΤΠΕ να εξερευνήσουν βιώσιμες συνεργασίες. Η εκδήλωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες
υπηρεσίες:
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• 2 ημέρες εξειδικευμένων επιχειρηματικών συναντήσεων με την ευκαιρία να οικοδομήσουμε ισχυρές
σχέσεις και συνεργασίες στον τομέα των ΤΠΕ.
• Συμμετοχή σε επιτόπια επίσκεψη στον υπολογιστή υψηλών επιδόσεων MeluXina (TBC) του
Λουξεμβούργου.
• Ευκαιρία συμμετοχής στα εαρινό συνέδρια ICT.
• Δωρεάν εισιτήριο εισόδου στο ICT Spring.
• Πρόσβαση στο after party του ICT Spring.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
• Early Bird έως τις 29 Απριλίου: 75 EUR / συμμετέχων
• Μετά τις 29 Απριλίου: 100 EUR / συμμετέχων

6.

Εκδήλωση διεθνών συναντήσεων B2B για τον τομέα των καλλυντικών και φαρμακευτικών
προϊόντων - SLAVIC B2Beauty, 21-22 Ιουνίου 2022

Το Regional Centre for Innovation and Technology Transfer LTD, μέλος του Enterprise Europe
Network, και η εταιρεία Kielce Trade Fairs διοργανώνουν εκδήλωση διεθνών συναντήσεων B2B για
τον τομέα των καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων - SLAVIC B2Beauty, στις 2122/06/2022,. Αναμένονται συμμετέχοντες από Κίνα, Κατάρ, Βραζιλία, Γαλλία, Ιταλία, Ουκρανία,
Τουρκία, καθώς και από άλλες βαλκανικές και ασιατικές χώρες.
Οι συναντήσεις αντιστοίχισης είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να συναντήσετε πιθανούς
συνεργάτες για συνεργασία σε συνομιλίες 30 λεπτών πρόσωπο-2 πρόσωπο. Οι εταιρείες θα
συναντηθούν σε μια ειδικά καθορισμένη ζώνη συνεδριάσεων B2B στον εκθεσιακό χώρο. Οι
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συναντήσεις θα γίνονται στα αγγλικά. Μεταφραστές θα είναι διαθέσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια της
εκδήλωσης.
Δήλωση Συμμετοχής: https://www.targikielce.pl/en/slavic-b2beauty/merchants-zone/application-formfor-merchants
Κόστος - Δωρεάν
Συναντήσεις:
Ιούνιος 21 - 22, 2022 - 10.00 π.μ. - 3.00 μ.μ.

7.

"EU-Japan Green Transition Matchmaking" Πρόσκληση συμμετοχής στην Εκδήλωση
Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B) για επιχειρήσεις ενέργειας που ενδιαφέρονται για την
Ιαπωνική αγορά

Το EU Japan Industrial Cooperation Center μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network σε
συνεργασία με το Γραφειο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τόκυο, διοργανώνουν στο πλαίσιο
της Έκθεσης World Smart Energy Week - Tokyo (16 έως 18/3/2022), διαδικτυακές Β2Β συναντήσεις
για ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου ενέργειας που ενδιαφέρονται για την Ιαπωνική
αγορά.
Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
•

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

•

Υποδομές έξυπνης ενέργειας

•

Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων

•

Βιοενέργεια

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία:
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- Πρόσκληση
- Πληροφορίες για το Β2Β Matchmaking Event

8.

Baltic Circular Economy Forum'22 – Matchmaking event, 21-22 Απριλίου 2022

Πραγματοποιείται στην Αγία Πετρούπολη, Ρωσία από τις 21 έως τις 22 Απριλίου 2022, υβριδικό
συνέδριο και εκδήλωση matchmaking με επίκεντρο την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις
πράσινες λύσεις και τις λύσεις καθαρής τεχνολογίας — Baltic Circular Economy Forum'22.
Το Baltic Circular Economy Forum είναι μια υβριδική εκδήλωση που φιλοξενείται από την πόλη της
Αγίας Πετρούπολης, με αποστολή να διερευνήσει τις τεράστιες κυκλικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η περιοχή, καθώς και τις ευκαιρίες που έχει να προσφέρει η περιοχή.
Η εκδήλωση το 2022 θα επικεντρωθεί στους τέσσερις βασικούς τομείς που δημιουργούν πολλές
ευκαιρίες για βελτίωση:
- ECO πάρκα & βιομηχανική συμβίωση
- φαγητό του μέλλοντος
- Πράσινη κινητικότητα
- Έξυπνη διαλογή απορριμμάτων & κυκλικός σχεδιασμός
Μπορείτε να ελέγξετε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το φόρουμ στην ιστοσελίδα
http://www.bcef.info/
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network-Hellas, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail:
svaina@sbtse.gr
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ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:296]

•

2022/C 99/05 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 σχετικά με το σχέδιο
εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που
περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-81419-2 σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(D073421/01 — 2021/2759(RSP))

•

2022/C 99/06 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 σχετικά με το σχέδιο
εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που
περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-81419-2 × DAS–
44406–6 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (D073422/01 — 2021/2760(RSP))

•

2022/C 99/07 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 σχετικά με το σχέδιο
εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που
περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × MIR162 ×
MON810 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά
συμβάντα 1507, MIR162, MON810 και NK603, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D073423/01 — 2021/2765(RSP))

•

2022/C 99/117 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με έναν νέο
ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία (2021/2524(RSP))

•

2022/C 105/01 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Συνδυασμός φιλόδοξων στόχων βιωσιμότητας και κοινωνικών στόχων με ένα περιβάλλον ευνοϊκό για
τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)

•

2022/C 105/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Αναδιαμόρφωση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για βιώσιμη ανάκαμψη και δίκαιη μετάβαση»
(γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)

•

2022/C 105/05 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η
στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα και οι βιομηχανικές αλυσίδες αξίας της ΕΕ: προσέγγιση των
οικοσυστημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)
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•

2022/C 105/06 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ο
κοινωνικός και οικολογικός αντίκτυπος του οικοσυστήματος 5G» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)

•

2022/C 105/07 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Εμπόριο επόμενης γενιάς και βιώσιμη ανάπτυξη — Αναθεώρηση του σχεδίου δράσης 15 σημείων»
(γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)

•

2022/C 105/08 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Προς
μια συνολική στρατηγική βιώσιμης αγροτικής και αστικής ανάπτυξης» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)

•

2022/C 105/09 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Στρατηγική αυτονομία και επισιτιστική ασφάλεια και βιωσιμότητα» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)

•

2022/C 105/10 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Επικαιροποίηση της νέας
βιομηχανικής στρατηγικής του 2020: προς μια ισχυρότερη ενιαία αγορά για την ανάκαμψη της»
[COM(2021) 350 final]

•

2022/C 105/11 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την παγκόσμια
προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία — Η στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία
σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» [COM(2021) 252 final]

•

2022/C 105/18 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Στρατηγικό πλαίσιο της
ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2021-2027 — Ασφάλεια και υγεία
στην εργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο εργασίας» [COM(2021) 323 final]

•

2022/C 115/05 Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29ης Δεκεμβρίου 2021 όσον αφορά
πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη
(CON/2021/40)

•

2022/C 117/02 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την
πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη (2021/2015(INI))
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•

2022/C 117/05 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με μια
νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας (2021/2037(INI))

•

2022/C 117/06 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με
δίκαιες εργασιακές συνθήκες, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους σε
πλατφόρμα — νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη (2019/2186(INI))

•

2022/C 117/13 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την
εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών: πρόοδος, διδάγματα
που αντλήθηκαν και εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν (2020/2046(INI))

•

2022/C 117/26 P9_TA(2021)0372
Επίσημοι έλεγχοι στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην
Ένωση από τρίτες χώρες προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την
απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών ***I
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2021
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τους
επίσημους ελέγχους στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην
Ένωση από τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την
απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών (COM(2021)0108 — C90094/2021 — 2021/0055(COD))
P9_TC1-COD(2021)0055
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15
Σεπτεμβρίου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2021/… του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
2017/625 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής
προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, προκειμένου να
εξασφαλιστεί

η

συμμόρφωση

με

την

απαγόρευση

ορισμένων

χρήσεων

αντιμικροβιακών ουσιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 όσον αφορά την
άμεση προμήθεια κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων
•

2022/C 117/28 P9_TA(2021)0374
Οδηγία για τη μπλε κάρτα της ΕΕ ***I
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2021
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό
την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων (COM(2016)0378 — C8-0213/2016 —
2016/0176(COD))
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P9_TC1-COD(2016)0176
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15
Σεπτεμβρίου 2021 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2021/… του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και την
κατάργηση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου
•

2022/C 132/06 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1449 της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2021, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της όσον αφορά την παράταση των
περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 2-phenylphenol (συμπεριλαμβανομένων των αλάτων της,
όπως του άλατος νατρίου), 8-hydroxyquinoline, amidosulfuron, bifenox, chlormequat, chlorotoluron,
clofentezine,

clomazone,

cypermethrin,

daminozide,

deltamethrin,

dicamba,

difenoconazole,

diflufenican, dimethachlor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate,
indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, παραφινέλαια, παραφινέλαιο, penconazole,
picloram,

propaquizafop,

prosulfocarb,

quizalofop-P-ethyl,

quizalofop-P-tefuryl,

sulphur,

tetraconazole, tri-allate, triflusulfuron και tritosulfuron (2021/2869(RSP))

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:297]
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/383 της Επιτροπής, L76 της 4ης Μαρτίου 2022, για την
ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου Metarhizium brunneum στέλεχος Ma
43 (πρώην Metarhizium anisopliae var. anisopliae στέλεχος BIPESCO 5/F52), σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/352 της Επιτροπής, L77 της 29ης Νοεμβρίου 2021, για
την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/815 όσον αφορά την επικαιροποίηση
του 2021 της ταξινομίας που καθορίζεται στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον ενιαίο ηλεκτρονικό
μορφότυπο αναφοράς ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/384 της Επιτροπής, L78 της 4ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση του
παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά την προσαρμογή των καταλόγων
τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζωικών
υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων στην Ένωση ( 1 )
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/385 της Επιτροπής, L78 της 7ης Μαρτίου 2022, για τη διόρθωση
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/421 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για το βάμμα από
Artemisia vulgaris L. (βάμμα αρτεμισίας) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/485 για τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του αιθέριου ελαίου
ζιγγίβερης από Zingiber officinale Roscoe ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, της
ελαιορητίνης ζιγγίβερης από Zingiber officinale Roscoe για κοτόπουλα προς πάχυνση, όρνιθες
ωοπαραγωγής, γαλοπούλες προς πάχυνση, χοιρίδια, χοίρους προς πάχυνση, χοιρομητέρες, αγελάδες
γαλακτοπαραγωγής, μόσχους προς πάχυνση (υποκατάστατα γάλακτος), βοοειδή προς πάχυνση,
πρόβατα, αίγες, άλογα, κουνέλια, ψάρια και ζώα συντροφιάς, και του βάμματος ζιγγίβερης από
Zingiber officinale Roscoe για άλογα και σκύλους, και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/551
σχετικά με την έγκριση του εκχυλίσματος κουρκούμας, του ελαίου κουρκούμας, της ελαιορητίνης
κουρκούμας από ρίζωμα Curcuma longa L. ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη και
του βάμματος κουρκούμας από ρίζωμα Curcuma longa L. ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για ίππους
και σκύλους ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/415 της Επιτροπής, L85 της 11ης Μαρτίου 2022, σχετικά με τη
χορήγηση άδειας για τη χρήση του μηλικού οξέος, του κιτρικού οξέος που παράγεται από Aspergillus
niger DSM 25794 ή CGMCC 4513/CGMCC 5751 ή CICC 40347/CGMCC 5343, του σορβικού οξέος
και του σορβικού καλίου, του οξικού οξέος, του διοξικού νατρίου και του οξικού ασβεστίου, του
προπιονικού οξέος, του προπιονικού νατρίου, του προπιονικού ασβεστίου και του προπιονικού
αμμωνίου, του μυρμηκικού οξέος, του μυρμηκικού νατρίου, του μυρμηκικού ασβεστίου και του
μυρμηκικού αμμωνίου και του γαλακτικού οξέος που παράγεται από Bacillus coagulans (LMG S26145 ή DSM 23965) ή Bacillus smithii (LMG S-27890) ή Bacillus subtilis (LMG S-27889) και του
γαλακτικού ασβεστίου ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/416 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 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 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/424 της Επιτροπής, L87 της 14ης Μαρτίου 2022, για την
τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων I, IV, XV, XVI, XVII και XXI του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τους καταλόγους των τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών ή
διαμερισμάτων αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ιπποειδών,
προϊόντων με βάση το κρέας, γάλακτος, πρωτογάλακτος, προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα και
γαλακτοκομικών προϊόντων, εντέρων αλλαντοποιίας και υδρόβιων ζώων ( 1 )
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/432 του Συμβουλίου, L88 της 15ης Μαρτίου 2022, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά το πιστοποιητικό
απαλλαγής από τον ΦΠΑ και/ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/433 της Επιτροπής, L88 της 15ης Μαρτίου 2022, για την επιβολή
οριστικών αντισταθμιστικών δασμών στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από
ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας και για την τροποποίηση του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2021/2012 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική
είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης
από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/434 της Επιτροπής, L88 της 15ης Μαρτίου 2022, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικού μέτρου διασφάλισης όσον
αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/441 της Επιτροπής, L90 της 17ης Μαρτίου 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 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/474 της Επιτροπής, L98 της 17ης Ιανουαρίου 2022, για
την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για την παραγωγή και τη χρήση μη βιολογικών,
υπό μετατροπή και βιολογικών σποροφύτων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού ( 1 )

•

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/476 της Επιτροπής, L98 της 24ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση των
παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών οξικό οξύ, azoxystrobin
(αζωξυστροβίνη),

benzovindiflupyr

(βενζοβινδιφλουπύρ),

cyantraniliprole

(κυαντρανιλιπρόλη),

cyflufenamid (κυφλουφεναμίδη), emamectin (εμαμεκτίνη), flutolanil (φλουτολανίλη), θειική
άσβεστος, μαλτοδεξτρίνη και proquinazid (προκιναζίδη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )
•

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/477 της Επιτροπής, L98 της 24ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση των
παραρτημάτων VI έως X 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) ( 1 )
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•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/478 της Επιτροπής, L98 της 24ης Μαρτίου 2022, για τη
διατήρηση προστατευτικών μέτρων όσον αφορά τις εισαγωγές δίθυρων μαλακίων από την Τουρκία
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/479 της Επιτροπής, L98 της 24ης Μαρτίου 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) 2022/488 της Επιτροπής, L100 της 25ης Μαρτίου 2022, για τη διόρθωση της
γαλλικής γλωσσικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων
για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα
και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν
λόγω οδηγία ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/489 της Επιτροπής, L100 της 25ης Μαρτίου 2022, για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις περιόδους έγκρισης
των

δραστικών

ουσιών

flubendiamide

(φλουβενοδιαμίδη),

L-ασκορβικό

οξύ,

spinetoram

(σπινετοράμη) και spirotetramat (σπειροτετραμάτη) ( 1 )
•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/496 της Επιτροπής, L101 της 28ης Μαρτίου 2022, για την
έγκριση της δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου πολυκαψιδιακός πυρηνικός πολυεδρικός ιός του
Spodoptera exigua (SeMNPV), απομονωθέν στέλεχος BV-0004, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 )

•

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/497 της Επιτροπής, L101 της 28ης Μαρτίου 2022, για την
τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων I και II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2021/403 όσον αφορά ορισμένα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων, πιστοποιητικών υγείας
των ζώων/επίσημων πιστοποιητικών και δηλώσεων για τις μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών και την
είσοδο στην Ένωση φορτίων ορισμένων ειδών και κατηγοριών χερσαίων ζώων και ζωικού
αναπαραγωγικού υλικού αυτών ( 1 )

•

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/519 της Επιτροπής, L104 της 14ης Ιανουαρίου 2022, για
την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/127 όσον αφορά τις απαιτήσεις ως
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προς τις πρωτεΐνες στα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής
ηλικίας που παρασκευάζονται από προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών ( 1 )
•

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/520 της Επιτροπής, L104 της 31ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που
περιέχονται στο παράρτημα III ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του
ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων ( 1 )

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:298]
•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/381 της Επιτροπής, L75 της 4ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση
της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/450 όσον αφορά τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς των
ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης για ενισχυμένο δομικό σύστημα πάνελ από διογκωμένο
πολυστυρόλιο (EPS) υψηλής πυκνότητας για δομικές μονάδες και άλλα προϊόντα του τομέα των
δομικών κατασκευών ( 1 )

•

Απόφαση (EE) 2022/387 του Συμβουλίου, L78 της 3ης Μαρτίου 2022, για τη θέση που πρέπει να
ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Παγκόσμιο φόρουμ της Οικονομικής Επιτροπής
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη για την Εναρμόνιση των Κανονισμών για τα Οχήματα όσον
αφορά τις προτάσεις τροποποιήσεων των κανονισμών με αριθμούς 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63,
78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 και 163
των ΗΕ, όσον αφορά την πρόταση νέου κανονισμού των ΗΕ για τα ελαστικά με καρφιά, όσον αφορά
την πρόταση νέου παγκόσμιου τεχνικού κανονισμού των ΗΕ για τη μακροβιότητα της μπαταρίας
οχημάτων για ηλεκτρικά οχήματα, όσον αφορά την πρόταση τροποποιήσεων του ενοποιημένου
ψηφίσματος R.E.5, όσον αφορά την πρόταση χορήγησης άδειας για την εκπόνηση της τροποποίησης 4
του ΠΤΚ αριθ. 3 των ΗΕ και όσον αφορά την πρόταση χορήγησης άδειας για την εκπόνηση ενός νέου
παγκόσμιου τεχνικού κανονισμού των ΗΕ σχετικά με τις εκπομπές σωματιδίων από την πέδηση

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/405 της Επιτροπής, L83 της 3ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση
της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1956 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για τις πλάκες
καλύμματος και τις ταινίες κάλυψης, τα φωτιστικά σώματα, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, τα συστήματα
προκατασκευασμένων αγωγών, τους διακόπτες κυκλώματος, τον ηλεκτρικό εξοπλισμό για μέτρηση,
έλεγχο και εργαστηριακή χρήση, και τον εξοπλισμό συγκόλλησης με αντίσταση ( 1 )

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/406 της Επιτροπής, L83 της 3ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση
της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1202 όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα για αυτόματα
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ακροφύσια σε διανεμητές καυσίμου, για αντλίες μέτρησης, για αντλίες πλήρωσης και μονάδες
άντλησης από απόσταση, για θραυομένους συνδέσμους ασφάλειας σε αντλίες μέτρησης και αντλίες
πλήρωσης, για βαλβίδες αποκοπής και περιστρεφόμενα μέρη σε αντλίες μέτρησης και διανεμητές που
χρησιμοποιούνται σε σταθμούς πλήρωσης καυσίμου ( 1 )
•

Απόφαση (ΕΕ) 2022/443 του Συμβουλίου, L90 της 3ης Μαρτίου 2022, σχετικά με τη θέση που πρέπει
να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ όσον
αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος IV (Ενέργεια) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (Οδηγία για
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων) ( 1 )

•

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/484 της Επιτροπής, L98 της 23ης Μαρτίου 2022, για παρεκκλίσεις
από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από
τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής όσον αφορά την τήρηση
ορισμένων όρων που συνδέονται με την πράσινη ενίσχυση για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 1875]

•

Εκτελεστική απόφαση (EE) 2022/493 της Επιτροπής, L100 της 21ης Μαρτίου 2022, για τον
καθορισμό της οριστικής κατανομής της ενωσιακής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την προώθηση της
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία για την περίοδο από 1ης
Αυγούστου 2022 έως 31 Ιουλίου 2023 και για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ)
2021/462 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 1580]

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:299]
•

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L72
της 14ης Ιουνίου 2021, σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή
διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και
ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 ( EE L 211 της 15.6.2021 )

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:300]
•

Σύσταση (ΕΕ) 2022/495 της Επιτροπής, L100 της 25ης Μαρτίου 2022, για την παρακολούθηση της
παρουσίας φουρανίου και αλκυλοφουρανίων στα τρόφιμα
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ΔΙΕΘΝΕIΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:301]
•

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,
αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Ουκρανίας στο πρόγραμμαπλαίσιο έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και στο πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2021-2025), με το οποίο συμπληρώνεται το
πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη»

•

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου,
σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στο πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων
Ευρώπη» — πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία

•

Διεθνής συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τουρκίας,
αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο πρόγραμμα της Ένωσης
«Ορίζων Ευρώπη» — πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία

•

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου,
σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Αρμενίας στο πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζοντας
Ευρώπη» —πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία

•

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σερβίας σχετικά με τη
συμμετοχή της Δημοκρατίας της Σερβίας στο πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων Ευρώπη» —
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία

•

Διεθνής συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης,
αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στο πρόγραμμα της Ένωσης
«Ορίζων Ευρώπη» — πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία

•

Διεθνής συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και του Κοσόβου, αφετέρου, σχετικά με
τη συμμετοχή του Κοσόβου στο πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων Ευρώπη» — πρόγραμμα-πλαίσιο
για την έρευνα και την καινοτομία

•

Διεθνής συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και του Μαυροβουνίου, αφετέρου,
σχετικά με τη συμμετοχή του Μαυροβουνίου στο πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων Ευρώπη» —
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία
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•

Διεθνής συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας στο πρόγραμμα της
Ένωσης «Ορίζων Ευρώπη» — πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία

•

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και του Ισραήλ, αφετέρου, σχετικά με τη
συμμετοχή της Ισραήλ στο πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων Ευρώπη» — πρόγραμμα-πλαίσιο για την
έρευνα και την καινοτομία

•

Διεθνής συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, σχετικά με
τη συμμετοχή της Γεωργίας στο πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων Ευρώπη» — πρόγραμμα-πλαίσιο
για την έρευνα και την καινοτομία

•

Διεθνής συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και του Υπουργικού Συμβουλίου της
Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Αλβανίας στο
πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων Ευρώπη» — πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία

ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:302]
•

Οδηγία (ΕΕ) 2022/431 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L88 της 9ης Μαρτίου
2022, για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες
κατά την εργασία

ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:303]

•

COM/2022/162 Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά την αύξηση της προχρηματοδότησης από τους πόρους
REACT-EU

•

COM/2022/129 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη συνολική διενέργεια των επίσημων
ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στα κράτη μέλη (2019-2020) με σκοπό τη διασφάλιση της
εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την
καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
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•

COM/2022/126 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2021

•

COM/2022/145 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 223/2014 σχετικά με την αύξηση της προχρηματοδότησης από τους πόρους REACT-EU

•

COM/2022/135 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με
φυσικό αέριο και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου

•

COM/2022/138 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΙΟ, ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ασφάλεια του εφοδιασμού
και προσιτές τιμές ενέργειας: επιλογές για άμεσα μέτρα και την προετοιμασία για τον επόμενο χειμώνα

•

COM/2022/108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ REPowerEU: Κοινή
ευρωπαϊκή δράση για πιο προσιτή οικονομικά, εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια

•

COM/2022/83 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Προς μια πράσινη, ψηφιακή
και ανθεκτική οικονομία: το ευρωπαϊκό μας μοντέλο ανάπτυξης

•

COM/2022/75 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την υλοποίηση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:304]

Λεπτομέρειες

1

168812-2022

2

168812-2022

3

173640-2022

4

168439-2022

Κύπρος-Λεμεσός: Θειούχα και
θειικά άλατα· νιτρικά, φωσφορικά
και ανθρακικά άλατα
Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου
δικαίου
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Κύπρος-Λεμεσός: Θειούχα και
θειικά άλατα· νιτρικά, φωσφορικά
και ανθρακικά άλατα
Είδος αγοραστή: Φορέας δημοσίου
δικαίου
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Χαϊδάρι: Προϊόντα
καθαρισμού
Είδος αγοραστή: Λοιπά
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες
Ελλάδα-Ελληνικό: Καύσιμα
Είδος αγοραστή: Υπουργείο και
κάθε άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή
αρχή
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη
σύμβασης
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία
Είδος σύμβασης: Προμήθειες

Χώρα

Ημερομηνία
δημοσίευσης

Προθεσμία

CY

01/04/2022

16/05/2022

CY

01/04/2022

16/05/2022

GR

04/04/2022

10/05/2022

GR

01/04/2022

27/04/2022

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΣΒΘΣΕEnterprise Europe Network, αρμόδια κα Στ. Βαϊνά, τηλ: 24210/28111, 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtse.gr
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Πλατφόρμα Supply Chain Resilience (SCR) για επιχειρήσεις
που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα
Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις δυσλειτουργίες της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας; Αν ΝΑΙ, τότε
συνδεθείτε με την πλατφόρμα Supply Chain Resilience και αναζητήστε νέους συνεργάτες σε όλο τον κόσμο.
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, με τις
επιχειρήσεις να πλήττονται σοβαρά από τις δυσλειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να αντιμετωπίσει
αυτές τις προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολόγησε νέα μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της
ενιαίας αγοράς και την οικοδόμηση μιας βιώσιμης, ψηφιακής και παγκοσμίως ανταγωνιστικής οικονομίας.
Μεταξύ αυτών δημιούργησε και την πλατφόρμα με τον τίτλο "Supply Chain Resilience", που απευθύνεται σε
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις δυσλειτουργίες της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/home
Αυτή θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν, να αναδιαρθρώσουν ή να αντικαταστήσουν τις
υπάρχουσες αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και την προμήθεια α' υλών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων
ή/και (ημι-ετοίμων) προϊόντων ή υπηρεσιών που χρειάζονται για να συνεχίσουν την παραγωγή τους.
Η πλατφόρμα εστιάζει στους ακόλουθους οικονομικούς τομείς:
•

Αγροδιατροφή --Κατασκευές

•

Ψηφιακές υπηρεσίες --Ηλεκτρονική

•

Βιομηχανίες Εντάσεως Ενέργειας

•

Υγεία, Κινητικότητα

•

Μεταφορές—Αυτοκίνητα

•

Πρώτες ύλες -- Ανανεώσιμη ενέργεια----Κλωστοϋφαντουργία

1) Εγγραφή
Εγγραφείτε μέσω του κουμπιού Εγγραφή https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/signup
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2)

Δημοσιεύστε

ένα

προφίλ

επιχείρησης

για

να

παρουσιάσετε

τις

ανάγκες

σας

Το προφίλ σας πρέπει να περιγράφει ποιος είστε, τι μπορείτε να προσφέρετε σε πιθανούς συνεργάτες και
ποιους θέλετε να γνωρίσετε.*Ένα καλό προφίλ θα δημιουργήσει σημαντικό ενδιαφέρον και περισσότερα
αιτήματα για συνάντηση, επομένως φροντίστε να παρέχετε πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες για να
προσελκύσετε

νέους

Σημαντικό: δημιουργήστε

τουλάχιστον

επισκέπτες
μία

ευκαιρία

και
MARKETPLACE

συνεργάτες.
εξηγώντας

το

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

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:305]

1.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRBE20220330008) – Βελγική εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα των τροφίμων
προσφέρει εμπορική αντιπροσώπευση στο Βέλγιο και σε άλλες εξαγωγικές αγορές, ιδίως στην
Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε επαφή με διανομείς τροφίμων και
αναζητά παρασκευαστές τροφίμων ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες παρασκευής.

2.

ΤΡΟΦΙΜΑ (BRDE20220328012) – Φημισμένος εισαγωγέας ψαριών και θαλασσινών στη γερμανική
αγορά επιθυμεί να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του με υποκατάστατα vegan ή χορτοφαγικά
προϊόντα ψαριών και θαλασσινών. Ο εισαγωγέας επιθυμεί να συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες με
προμηθευτές εναλλακτικών ειδών ψαριών.

3.

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (BRRO20220314054) – Ρουμανική εταιρεία ειδικεύεται
στην κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων όπως φορέματα, μπλούζες, φούστες, παντελόνια και
μπλουζάκια. Τα προϊόντα κατασκευάζονται από βαμβάκι, κοτλέ, βισκόζη και λινάρι. Η εταιρεία
ενδιαφέρεται να επεκτείνει το τρέχον δίκτυο συνεργατών της εντοπίζοντας διεθνείς επιχειρηματικούς
εταίρους ικανούς να προμηθεύουν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο πλαίσιο συμφωνιών
προμηθευτών.

4.

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (BRPL20220318036) – Πολωνική ΜΜΕ που ειδικεύεται στα καλλυντικά που
βασίζονται σε φυσικά συστατικά θέλει να διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της. Η εταιρεία αναζητά
ξένους κατασκευαστές πράσινων, μηδενικών αποβλήτων και φυσικών καλλυντικών (π.χ. κρέμες,
λοσιόν σώματος, τόνερ προσώπου, καθαριστικά, λάδια προσώπου και σώματος, ειδικές κρέμες για την
κυτταρίτιδα κ.λπ.) από την Ευρώπη και όχι μόνο. Η εταιρεία προσφέρει συμφωνία υπηρεσιών
διανομής για παραγωγούς φυσικών καλλυντικών που ενδιαφέρονται για την πολωνική αγορά.

5.

ΕΝΔΥΣΗ (BRDK20220317026) – Δανική εταιρεία ένδυσης αναζητά προμηθευτές και εγκαταστάσεις
παραγωγής.
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6.

ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (BRPL20220315033) – Εταιρεία κατασκευάζει συμπληρώματα διατροφής
σε πολλές μορφές. Στην προσφορά τους μπορείτε να βρείτε βιταμίνες, μέταλλα, τυποποιημένα
εκχυλίσματα βοτάνων και πολλές δραστικές ουσίες. Η εταιρεία χρησιμοποιεί γνωστά και επώνυμα
συστατικά στις καλύτερες εύπεπτες μορφές. Η δεύτερη κατηγορία προϊόντων είναι 100% αγνά αιθέρια
έλαια, φυσικό θυμίαμα και άλλα προϊόντα αρωματοθεραπείας. Η εταιρεία αναζητά προμηθευτές
συστατικών και αξεσουάρ αρωματοθεραπείας.

7.

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ (BRHR20220314030) – Εταιρεία από την Κροατία, που δραστηριοποιείται στον
τομέα της μεταλλουργίας, ειδικευμένη στην παραγωγή μεταλλικών προϊόντων, αλλά και στη διανομή,
προσφέρει σύμβαση υπηρεσιών διανομής και υπηρεσίες εμπορικής διαμεσολάβησης σε υποψήφιους
συνεργάτες από την Ευρώπη και όχι μόνο.

8.

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (BRRO20220303017) – Εταιρεία η οποία είναι εγκατεστημένη στο
βορειοανατολικό τμήμα της Ρουμανίας, ενδιαφέρεται να εκπροσωπεί ξένες εταιρείες και να αναπτύξει
τη ρουμανική αγορά με διαφορετικά μοντέλα δαπέδων laminate, κεραμικών ειδών υγιεινής και
κεραμικών

πλακιδίων

(πλακάκια

δαπέδου και φαγεντιανή),

βάσει συμφωνιών

εμπορικής

αντιπροσωπείας.

9.

Αίτημα γερμανικής επιχείρησης για επιχειρηματική συνεργασία με ελληνικές εταιρείες –
παραγωγούς του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης
H γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «neuemarken GmbH», με έδρα το Αμβούργο, η οποία
δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο ρούχων, ενδιαφέρεται να συνάψει επιχειρηματική συνεργασία
με ελληνικές εταιρείες- παραγωγούς του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (ειδικότερα
εξωτερικών ενδυμάτων).
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Εταιρεία: neuemarken GmbH
Πρόσωπο Επικοινωνίας: κ. Richard Krauss
Διεύθυνση: Oberhafenstrasse 1, 20097 Hamburg
Τηλ: +49 (0) 15146341515
Email: rk@neuemarken.com
Website: https://www.neuemarken.com/
Για περισσότερες πληροφορίες: https://agora.mfa.gr/applications/application/8028

Για
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