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Βραβευμένη πρωτοβουλία του ΒΕΑ για ένα Αποτελεσματικό Σύστημα 

Διατροφικής Εκπαίδευσης 

 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας τιμήθηκε για τον συντονισμό της 

μεγάλης σύμπραξης των 18 θεσμικών, παραγωγικών, επιστημονικών και 

καταναλωτικών  Φορέων - «Πρωτοβουλία για ένα Αποτελεσματικό 

Σύστημα Διατροφικής Εκπαίδευσης» -, στην εκδήλωση απονομής των 

βραβείων «Healthy Food_Bio Food_Vegan Awards», τα οποία επιβραβεύουν 

πρωτοποριακές υπηρεσίες, υψηλής ποιότητας προϊόντα και καινοτόμες 

επιχειρήσεις. 

Η «Πρωτοβουλία» είναι μία προσπάθεια δύο και πλέον ετών και ασχολείται 
συστηματικά, με την ενημέρωση καταναλωτών και επιχειρήσεων, σχετικά με 

την καθιέρωση ενός νέου, ενιαίου και υποχρεωτικού Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Επισήμανσης, στο εμπρόσθιο μέρος των συσκευασιών των τροφίμων, που θα 
ωθεί τους καταναλωτές σε επιλογές «υγιεινότερων τροφίμων» και 

διατροφικών συνηθειών.  
 

Σε πρόσφατη εκδήλωση στις Βρυξέλλες, που  οργανώθηκε από 

Ευρωβουλευτές της Κοινοβουλευτικής  Ομάδας «Renew Europe»,το ΒΕΑ 

συμμετείχε εκ μέρους της «Πρωτοβουλίας», επιχειρηματολόγησε και κατέθεσε 

τις θέσεις της.  

Η «Ελληνική πρόταση» συναντήθηκε και προστέθηκε σε δεκάδες άλλους 

φορείς, παραγωγούς, περιφέρειες, δήμους, επιστημονικούς φορείς από όλη 

την Ευρώπη. Οι αντιδράσεις εναντίον του Nutri score, όπως 

παρουσιάστηκε εξ αρχής, είναι πλέον τέτοιας δυναμικής, που η ίδια η 

επίτροπος Υγείας κα Κυριακίδου, αναγνώρισε και δήλωσε τόσο την αναβολή  

εφαρμογής του, όσο και την τροποποίησή του. 

 

Green Economy Mission to Japan 2023 

Από τις 14 έως τις 17 Μαρτίου, επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στην 
πράσινη ενέργεια, βιωσιμότητα και κινητικότητα θα έχουν την ευκαιρία 

να εκθέσουν στην έκθεση «Tokyo Decarbonisation Expo» με καλυμμένα τα 
κόστη συμμετοχής. 
Σε ποιους απευθύνεται: 



Οι συμμετέχοντες είναι εταιρείες (και clusters) ΜΜΕ της ΕΕ που 
δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: 

• Παραγωγή & εξοικονόμηση ενέργειας (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
βιομάζα, CCS, SMRs, συμπαραγωγή, αποθήκευση ενέργειας, προηγμένα 
υλικά, θερμομόνωση…) 

• Αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα (Βιώσιμα καταναλωτικά προϊόντα, 
ανακύκλωση, μείωση απορριμμάτων, επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα…) 

• Κινητικότητα (οχήματα μηδενικών εκπομπών, υδρογόνο, ηλεκτρονικά 

ποδήλατα, κυψέλες καυσίμου, μικροκινητικότητα…) 

Κόστος : 
Το Κέντρο ΕΕ-Ιαπωνίας θα καλύψει τα κόστη συμμετοχής στην έκθεση και τα 

λειτουργικά έξοδα του περιπτέρου. 
Η συμμετέχουσα εταιρεία αναμένεται να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και 
διαμονής. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις αιτήσεις 
επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eu-
japan.eu/events/green-clustersme-mission  
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 

Διεθνής φορολογία: Συμφωνία στο Συμβούλιο για ένα ελάχιστο επίπεδο 

φορολογίας των μεγαλύτερων εταιρειών  

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-

releases/2022/12/12/international-taxation-council-reaches-agreement-on-a-

minimum-level-of-taxation-for-largest-corporations/   

Πράξη για τα μικροκυκλώματα: Καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου. Η 

πράξη για τα μικροκυκλώματα αντιμετωπίζει την τρέχουσα έλλειψη ημιαγωγών 

στην Ευρώπη. Με την πράξη για τα μικροκυκλώματα, η ΕΕ επιδιώκει να 

διπλασιάσει το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά ημιαγωγών από 10 % σε 

τουλάχιστον 20 % έως το 2030, προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική 

τεχνολογική κυριαρχία της ΕΕ. 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/12/01/chips-

act-council-adopts-position/   

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ - Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: 

«Αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε. για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με 

τρόφιμα». Υποβολή απόψεων έως 29 Ιανουαρίου 2023. Περισσότερα 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12497-Revision-of-EU-rules-on-food-contact-materials_en  

 

https://www.eu-japan.eu/events/green-clustersme-mission
https://www.eu-japan.eu/events/green-clustersme-mission
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/12/12/international-taxation-council-reaches-agreement-on-a-minimum-level-of-taxation-for-largest-corporations/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/12/12/international-taxation-council-reaches-agreement-on-a-minimum-level-of-taxation-for-largest-corporations/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/12/12/international-taxation-council-reaches-agreement-on-a-minimum-level-of-taxation-for-largest-corporations/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/12/01/chips-act-council-adopts-position/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/12/01/chips-act-council-adopts-position/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-Revision-of-EU-rules-on-food-contact-materials_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-Revision-of-EU-rules-on-food-contact-materials_en

