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ΘΕΜΑΤΑ ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:430]  

• Αύξηση ελληνικών εξαγωγών κατά 324% το έτος 2018 στη Βραζιλία 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:431]  

• Επιχειρηματικός Οδηγός 2018 

1. Εισαγωγή 

2. Γενικό Επενδυτικό Πλαίσιο 

3. Επιμέρους Τομείς 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:432]  

• Ελληνική συμμετοχή σε εκδήλωση προβολής προϊόντων μελιού και κυψέλης στο Λονδίνο “World of 

Bees and Honey” 

 

• Η Αγορά Οίνου του Ηνωμένου Βασιλείου 

 

ΙΡΑΚ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:433]  

• Ετήσια Έκθεση 2018 

1. Βασικές Πληροφορίες 

2. Η Ιρακινή Οικονομία 

3. Κύριοι Τομείς Ιρακινής Οικονομίας 

4. Διμερές Σχέσεις Ελλάδος - Ιράκ 

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:434]  

• Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Ιρλανδία 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:435]  

• Ετήσια Έκθεση 2018 

1. Οικονομία Ισπανίας 

2. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Ισπανίας 

3. Συμπεράσματα - προτάσεις 

• Η ισπανική φαρμακοβιομηχανία 

1. Εισαγωγή 

2. Παραγωγή 

3. Κατανάλωση 

4. Απασχόληση 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66368
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66406
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BA%CF%85%CF%88%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%20World%20of%20Bees%20and%20Honey%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BA%CF%85%CF%88%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%20World%20of%20Bees%20and%20Honey%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A5%20%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%20%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%202019%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Annual%20Report%203%20iq.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%202018%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/E%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%95%CE%A5%20%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%20%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%202019%20es.pdf
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5. Εισαγωγές - Εξαγωγές 

6. Διμερές Εμπόριο Ελλάδας - Ισπανίας 

7. Διεθνείς Εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ισπανία 

8. Συμπεράσματα 

9. Παράρτημα Ι: Γενόσημα  

10. Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ισπανική 

φαρμακοβιομηχανία 

• Οικονομικό προφίλ Ισπανίας 

• Ισπανική Αγορά Ελαιολάδου 

1. Γενικές Πληροφορίες 

2. Στατιστικά Στοιχεία 

3. Προβλέψεις για την περίοδο 2018-19 

4. Ευκαιρίες για τους Έλληνες εξαγωγείς ελαιολάδου στην Ισπανία 

5. International Olive Council (IOC) 

6. Ημερολόγιο Διεθνών Εκθέσεων Ελαιολάδου στην Ισπανία (www.aceitedeoliva.com ) 

 

ΣΕΡΒΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:436]  

• Κατασκευαστικός Κλάδος / Δημόσιες Συμβάσεις & Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα 

1. Κατασκευαστικός Κλάδος 

2. Δημόσιες Συμβάσεις-Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα 

                                      - Διακανονισμός για τις δημόσιες συμβάσεις 

                                      - Δομές συναλλαγών 

                                      - Χρηματοδότηση 

                                      - Ασφάλεια 

                                   - Συμβατικές διατάξεις που συνήθως διαπραγματεύονται για να καλύψουν σημαντικές 

καθυστερήσεις στο έργο 

                                   - Συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) 

                                   - Τυπικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών 

                                   - Δικαστήρια και οργανώσεις διαιτησίας 

                                   - Οι κύριοι φόροι που προκύπτουν από τα έργα  

 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:437]  

• Η Φέτα PDO στην Αγορά της Σιγκαπούρης & ο Ανταγωνισμός 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Γ. Φράγκου, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: sbtke@otenet.gr   

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9B%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3%202018%20es.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91,%2014032019%20es.pdf
http://www.aceitedeoliva.com/
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1%20rs.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%20%CE%A6%CE%95%CE%A4%CE%91%20PDO%20%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%20%CE%A3%CE%99%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%97%20sg.pdf
mailto:sbtke@otenet.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:438] 

 

 

1. Έρευνα αξιολόγησης των υπηρεσιών του δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων 

Enterprise Europe Network για την διετία 2017-2018 

 

2. Δικαιοσύνη στην αλυσίδα τροφίμων: η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η διαφάνεια των τιμών 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο                   

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Σ. Βαινά, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: svaina@sbtke.gr   

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:439] 

 

 

1. Δημοσίευση Β’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

 

 

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και 

της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και 

της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα 

επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

Ο Β’ Κύκλος της Ενιαίας Δράσης αποτελεί συνέχεια του Α’ Κύκλου. 

 

Ο συνολικός  Προϋπολογισμός  της  Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι 542.535.722 

ευρώ. Ο Προϋπολογισμός του Β’ Κύκλου ανέρχεται σε  200.000.000€. 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Β’ Κύκλο η Τετάρτη 5 Ιουνίου 

2019 και ώρα 16:00. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

2. Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ – «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων» 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-

2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 

400 εκατ. ευρώ. 

http://sbtke.gr/2019/05/29/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85/
http://sbtke.gr/2019/05/29/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85/
https://ec.europa.eu/greece/news/20190522/dikaiosini_alysida_trofimon_el
mailto:svaina@sbtke.gr
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=26&cs=
www.ependyseis.gr/mis
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=47&cs=
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Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να 

αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. 

Επιδοτούνται δαπάνες για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών 

και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με 

εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε. 

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 € και επιδοτούνται από 50% -65%.  

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. 

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: 

•Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

•Ενέργεια 

•Εφοδιαστική Αλυσίδα 

•Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

•Περιβάλλον 

•Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 

•Υγεία 

•Υλικά – Κατασκευές 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:  

i.γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr  

ii.ξεκινάει στις 06/02/19 

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη 

συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Η διαδικασία της αξιολόγησης των 

επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

 

 

3. «Επανεπενδύω στη Θεσσαλία: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή 

και καινοτομιών, την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών» 

 

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση έπενδύσεων εκσυγχρονισμού μέσω τεχνολογικής και μη 

τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, με στόχο τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περίοδος υποβολής: 16/5/2019 - 30/8/2019 

https://www.ependyseis.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
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Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4388  

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

 

4. «Ενεργειακή αναβάθμιση του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ» 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν 

τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Ενέργεια και το Κλίμα. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 27/5/2019 - 22/7/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4420  

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

5. «Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Λάρισας μέσω του LEADER» 

 

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας αποτελείται από 14 

υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της 

οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών 

οικοτεχνία και πολυλειτουρικά αγροκτήματα, δασοκομικές τεχνολογίες, συνεργασίες επιχειρήσεων στον 

αγροτουρισμό, δημιουργία τοπικών αγορών από παραγωγούς (Farmer's Markets), συνεργασίες για την 

ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Λαρίσης (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 7/5/2019 - 5/8/2019, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4384  

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

6. «Υποστήριξη της περιφερειακής αριστείας» 

 

Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε 

περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4388
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4420
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4384
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Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 22/4/2019 - 5/7/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4372  

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

 

7. «Εξατομικευμένη υποστήριξη (συμβουλευτική - κατάρτιση- πιστοποίηση) εργαζομένων του ιδιωτικού 

τομέα σε επισφαλή θέση εργασίας για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος- (Α’ 

κύκλος)» 

 

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων σε 13.400 εργαζόμενους του 

ιδιωτικού τομέα της οικονομίας που τελούν σε επίσχεση εργασίας ή έχουν συμμετάσχει/ έχουν εκπροσωπηθεί 

σε τριμερή συμφιλιωτική συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 4/4/2019, έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4370  

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

8. «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών» 

 

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση των φοιτητών ΑΜΕΑ, των φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και 

χαμηλές εισοδηματικές τάξεις των AEI της χώρας, μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών. 

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

Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Περίοδος υποβολής: 4/4/2019 - 30/9/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4357  

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4372
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4370
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4357
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9. «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 

τους» 

 

Αύξηση της ικανότητας των επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων προϊόντων, τη διαφοροποίηση υφιστάμενων 

καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής και πιστοποιημένης παραγωγής. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

Περιοχή Εφαρμογής: Στερεά Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 2/4/2019 - 28/6/2019, ώρα 15:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4334  

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

10. «Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Βοιωτία μέσω του LEADER» 

 

Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των 

στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Βοιωτίας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 20/3/2019 - 20/6/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4320  

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

11. «Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Φθιώτιδα μέσω του LEADER» 

 

Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των 

στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Νομός Ευρυτανίας, Νομός Φθιώτιδας (με περιορισμό) 

Περίοδος υποβολής: 3/4/2019 - 3/7/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4326  

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4334
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4320
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4326


 

 een.ec.europa.eu                   9 
 

12. «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις 

τεχνολογικών φορέων του Υπουργείου Παιδείας» 

 

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις 

τεχνολογικών φορέων του Υπουργείου Παιδείας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 10/4/2019 - 31/12/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281  

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

13. «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

 

Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της 

αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η 

συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Περίοδος υποβολής: 22/3/2019 - 4/6/2019 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4269  

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 

ιστοσελίδα η οποία αναφέρονται παραπάνω 

 

 

 

14. Διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης   

«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» 

 

Ανακοινώθηκε η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη 

ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ). Ο συνολικός 

προϋπολογισμός των προτάσεων που θα προ-επιλεγούν ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ. Η υποβολή των 

προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει στις 14 Ιανουαρίου 2019. 

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4281
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4269
https://empedu.gov.gr/
https://empedu.gov.gr/


 

 een.ec.europa.eu                   10 
 

Η σχετική ανακοίνωση από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), αποσκοπεί να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για τις 

ερευνητικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

• 2019/C 156 A/01 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού EPSO/AD/372/19 Διοικητικοί υπάλληλοι στον 

τομέα του ελέγχου (AD 5/AD 7) 

 

• 2019/C 177 A/01 Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AD/373/19 — Διοικητικοί υπάλληλοι 

(AD 5) 

 

• 2019/C 181/02 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — GR/002/19 — Στήριξη δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τις ζημίες από 

την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία 

 

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

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

svaina@sbtke.gr 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ[ΑΡ. ΠΡΩΤ.:440] 

 

1. NANOTEXNOLOGY 2019 Matchmaking Event, 3 Ιουλίου 2019, Θεσσαλονίκη 

 

 

 

Η εκδήλωση των Β2B συναντήσεων διοργανώνεται στο πλαίσιο της NANOTEXNOLOGY 2019 και 

θα διεξαχθεί στις 3 Ιουλίου 2019, στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το δίκτυο 

PRAXI Network, συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas. 

https://empedu.gov.gr/i-eidiki-grammateia-diacheirisis-tomeakon-e-p-toy-ekt/
https://empedu.gov.gr/i-eidiki-grammateia-diacheirisis-tomeakon-e-p-toy-ekt/
https://empedu.gov.gr/prodimosieysi-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.156.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2019:156A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.177.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2019:177A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.181.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2019:181:TOC
mailto:svaina@sbtke.gr
http://help-forward.gr/en/
http://een.ec.europa.eu/
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Για τη συμμετοχή στις Β2Β συναντήσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να εγγραφούν και να 

παρουσιάσουν την εταιρεία τους σας και την τεχνολογία τους στην πλατφόρμα εγγραφής και να 

επιλέξουν τους συνεργάτες που τους ενδιαφέρουν ώστε να πραγματοποιήσουν συναντήσεις. 

 

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 3 Ιουλίου 2019 στο Porto Palace Conference Centre & 

Hotel, Grand Pietra Hall - EXPO2019 area. Το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων θα είναι διαθέσιμο 

λίγες μέρες πριν από την εκδήλωση. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ. 

 

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

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

svaina@sbtke.gr 

 

 

 

2. Οι «Ευρωπαϊκές Μέρες Έρευνας και Καινοτομίας 2019», τον Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες 

 

 

 

Από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθούν φέτος οι «Ευρωπαϊκές Μέρες Έρευνας και Καινοτομίας» 

(European Research and Innovation Days), στις Βρυξέλλες, στο KANAL-Centre Pompidou. Η εκδήλωση αυτή 

που διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί 

πλέον έναν θεσμό που διενεργείται σε ετήσια βάση. 

Σκοπός αυτής της πολυδιάστατης εκδήλωσης είναι να φέρει σε επαφή παγκόσμιους ηγέτες από τη βιομηχανία, 

τον ακαδημαϊκό χώρο, τον επιχειρηματικό κόσμο και τον κλάδο των οικονομικών, για να διαμορφώσει το 

μελλοντικό τοπίο έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ), και επιδιώκει, εκτός των άλλων, την κινητοποίηση και την 

ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ε&Κ στην 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. 

Η φετινή εκδήλωση, η οποία απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επιστήμονες, καινοτόμους 

επιχειρηματίες, ενδιάμεσους φορείς και επενδυτές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και στο ευρύ 

κοινό που θα έχει την ευκαιρία να κατανοήσει επίκαιρα θέματα επιστήμης, ιδίως μέσω της έκθεσης “Science is 

Wonderful!”, θα κινηθεί σε 3 βασικούς άξονες: 

http://www.nanotexnology.gr/index.php/nanotexnology-2019-venue
http://www.nanotexnology.gr/index.php/nanotexnology-2019-venue
https://nanotexnology2019.b2match.io/
mailto:svaina@sbtke.gr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_el
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1. Εκδήλωση με αντικείμενο θέματα πολιτικής (Policy Conference)   

2. Ειδικές συναντήσεις και εκθεσιακό χώρο με θέμα «Κόμβος Καινοτόμου Ευρώπης» (Innovative Europe 

Hub)       

3. Έκθεση με θέμα «H Επιστήμη είναι θαυμάσια» (“Science is Wonderful!”)  

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ 

για την Έρευνα και Καινοτομία "Ορίζοντας Ευρώπη" (Horizon Europe) (2021-2027) και να καταθέσουν τις 

απόψεις τους για το υπό διαμόρφωση κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning). 

Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι υπό διαμόρφωση και αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς 

ημέρες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης. 

  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Γ. Φράγκου, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: sbtke@otenet.gr   

 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:441] 

 

• 2019/C 159/01 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Κοινωνικός διάλογος για την καινοτομία στην ψηφιακή οικονομία» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2019/C 159/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα 

«Μεταρρύθμιση του ΠΟΕ για την προσαρμογή του στις εξελίξεις στο παγκόσμιο 

εμπόριο»(γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) 

 

• 2019/C 162/01 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με μια 

ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών (2017/2067(INI)) 

 

• 2019/C 168/02  Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ένα 

ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία — Η ευκαιρία της Ευρώπης 

να διαμορφώσει το μέλλον της» 2019/C 168/03 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης 

Μαρτίου 2018 σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα 

μεταφορών (2017/2067(INI)) 

 

• 2019/C 168/03 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Τεχνητή 

νοημοσύνη για την Ευρώπη» 

 

https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
mailto:sbtke@otenet.gr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2019:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.159.01.0015.01.ELL&toc=OJ:C:2019:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.162.01.0002.01.ELL&toc=OJ:C:2019:162:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.168.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2019:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.168.01.0011.01.ELL&toc=OJ:C:2019:168:TOC
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• 2019/C 168/04  Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Αντιμετώπιση 

της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση» 

 

• 2019/C 168/05  Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ψηφιοποίηση 

του τομέα της υγείας» 

 

• 2019/C 174/05 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 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου παράρτημα 

XIV 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 ) 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:442] 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/698 της Επιτροπής, L119 της 30ής Απριλίου 2019, σχετικά με την 

τροποποίηση των παραρτημάτων III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/706 της Επιτροπής, L120 της 7ης Μαΐου 2019, για την ανανέωση 

της έγκρισης της δραστικής ουσίας carvone (καρβόνη), 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 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/707 της Επιτροπής, L120 της 7ης Μαΐου 2019, για την 

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

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών α-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, 

bifenazate, boscalid, bromoxynil, καπτάν, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, 

diuron, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, φολπέτ, 

foramsulfuron, φορμετανάτη, metalaxyl-m, μεθειοκάρβη, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces 

lilacinus στέλεχος 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, s-

metolachlor και tebuconazole ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/716 της Επιτροπής, L122 της 30ής Απριλίου 2019, για την 

τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 22/2013 και (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά 

τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας cyflumetofen (κυφλουμετοφαίνη) ( 1 ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.168.01.0015.01.ELL&toc=OJ:C:2019:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.168.01.0021.01.ELL&toc=OJ:C:2019:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.174.01.0004.01.ELL&toc=OJ:C:2019:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.119.01.0066.01.ELL&toc=OJ:L:2019:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.120.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2019:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.120.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2019:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.122.01.0039.01.ELL&toc=OJ:L:2019:122:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/717 της Επιτροπής, L122 της 8ης Μαΐου 2019, για την ανανέωση 

της έγκρισης της δραστικής ουσίας isoxaflutole, 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 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L123 της 17ης 

Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους 

για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/724 της Επιτροπής, L124 της 10ης Μαΐου 2019, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 686/2012 όσον αφορά τον διορισμό των 

κρατών μελών-εισηγητών και των κρατών μελών-συνεισηγητών για τις δραστικές ουσίες γλυφοσάτη, 

λ-κυαλοθρίνη, imazamox και pendimethalin και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 844/2012 όσον αφορά τη δυνατότητα από κοινού ανάληψης του ρόλου του κράτους μέλους-

εισηγητή από ομάδα κρατών μελών ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/759 της Επιτροπής, L125 της 13ης Μαΐου 2019, σχετικά με τη θέσπιση 

μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή υγειονομικών όρων εισαγωγής τροφίμων που περιέχουν τόσο 

προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (σύνθετα προϊόντα) 

( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/760 της Επιτροπής, L125 της 13ης Μαΐου 2019, για την έγκριση 

της διάθεσης στην αγορά της βιομάζας ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica ως νέου τροφίμου σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/764 της Επιτροπής, L126 της 14ης Μαΐου 2019, για τη χορήγηση 

άδειας σε παρασκεύασμα Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 και Lactobacillus buchneri CNCM I-

4323/NCIMB 40788 ως πρόσθετη ύλη για όλα τα ζωικά είδη ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/781 της Επιτροπής, L127 της 15ης Μαΐου 2019, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για παρασκεύασμα 3-φυτάσης που παράγεται από Komagataella phaffii (CECT 

13094) ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση ή προς ωοπαραγωγή, για όρνιθες 

ωοπαραγωγής και δευτερεύοντα είδη πουλερικών προς πάχυνση, προς αναπαραγωγή και εκτρεφόμενα 

για ωοπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: Fertinagro Nutrientes S.L.) ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.122.01.0044.01.ELL&toc=OJ:L:2019:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.123.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.123.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.124.01.0032.01.ELL&toc=OJ:L:2019:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.125.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2019:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.125.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2019:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.126.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.127.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:127:TOC
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• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L130 της 17ης 

Απριλίου 2019, για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των 

αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και 

επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη 

χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με 

αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/624 της Επιτροπής, L131 της 8ης Φεβρουαρίου 2019, 

σχετικά με ειδικούς κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην παραγωγή κρέατος και για τις 

περιοχές παραγωγής και μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής, L131 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 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/626 της Επιτροπής, L131 της 5ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τους 

καταλόγους τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, o οποίος 

τροποποιεί τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/759 όσον αφορά τους εν λόγω καταλόγους ( 1 )  

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/627 της Επιτροπής, L131 της 15ης Μαρτίου 2019, περί 

καθορισμού ενιαίων πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα 

ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/628 της Επιτροπής, L131 της 8ης Απριλίου 2019, για τον 

καθορισμό υποδειγμάτων επίσημων πιστοποιητικών που αφορούν ορισμένα ζώα και αγαθά και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 

όσον αφορά τα εν λόγω υποδείγματα πιστοποιητικών ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/799 της Επιτροπής, L132 της 17ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά την αφαίρεση της αρωματικής ύλης φουραν-2(5H)-όνης από τον ενωσιακό 

κατάλογο ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.131.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.131.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2019:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.131.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2019:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.131.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2019:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.131.01.0101.01.ELL&toc=OJ:L:2019:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.132.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2019:132:TOC
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• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/800 της Επιτροπής, L132 της 17ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του 

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

Συμβουλίου όσον αφορά την επέκταση της χρήσης καρμινικού οξέος, καρμίνης (Ε 120) σε ορισμένα 

προϊόντα κρέατος παραδοσιακά στα Γαλλικά Υπερπόντια Εδάφη ( 1 ) 

 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/801 της Επιτροπής, L132 της 17ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του 

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

Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση μονογλυκεριδίων και διγλυκεριδίων λιπαρών οξέων (E 471) σε 

ορισμένα νωπά φρούτα ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/802 της Επιτροπής, L132 της 17ης Μαΐου 2019, για τη διόρθωση 

της έκδοσης στην ελληνική γλώσσα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/775 περί καθορισμού 

κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 

στους καταναλωτές όσον αφορά τους κανόνες για την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου 

προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού ενός τροφίμου ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/804 της Επιτροπής, L132 της 17ης Μαΐου 2019, για την 

ανανέωση της έγκρισης της οργανικής μορφής του σεληνίου που παράγεται από Saccharomyces 

cerevisiae CNCM I-3060 και της σεληνομεθειονίνης που παράγεται από Saccharomyces cerevisiae 

NCYC R397 ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, και για την κατάργηση των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1750/2006 και (ΕΚ) αριθ. 634/2007 ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/805 της Επιτροπής, L132 της 17ης Μαΐου 2019, σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος μουραμιδάσης που παράγεται από Trichoderma 

reesei DSM 32338 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση και μικρά είδη 

πουλερικών προς πάχυνση (κάτοχος της άδειας είναι η εταιρεία DSM Nutritional Products Ltd., η 

οποία εκπροσωπείται στην ΕΕ από την εταιρεία DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( 1 ) 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/828 της Επιτροπής, L137 της 14ης Μαρτίου 2019, για την 

τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/127 όσον αφορά τις απαιτήσεις σε 

βιταμίνη D στα παρασκευάσματα για βρέφη και όσον αφορά τις απαιτήσεις σε ερουκικό οξύ στα 

παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας ( 1 ) 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/829 της Επιτροπής, L137 της 14ης Μαρτίου 2019, για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, με τον οποίο τα κράτη 

μέλη εξουσιοδοτούνται να προβλέπουν προσωρινές παρεκκλίσεις για επίσημες δοκιμές, 

επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμασίες, επιλογές ποικιλιών ή γενετική βελτίωση 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.132.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2019:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.132.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2019:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.132.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2019:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.132.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2019:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.132.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2019:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.137.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2019:137:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.137.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2019:137:TOC


 

 een.ec.europa.eu                   17 
 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/849 της Επιτροπής, L139 της 24ης Μαΐου 2019, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1492 όσον αφορά τη μέγιστη περιεκτικότητα 

των ιχθυοτροφών για σολομοειδή σε χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνη D3) ( 1 ) 

 

• Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/856 της Επιτροπής, L140 της 26ης Φεβρουαρίου 2019, για 

τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τη λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας ( 1 ) 

 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/857 της Επιτροπής, L140 της 27ης Μαΐου 2019, σχετικά με την 

ανανέωση της άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ως 

πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής και την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 226/2007 (κάτοχος της άδειας Danstar Ferment AG εκπροσωπούμενη από τη Lallemand 

SAS) ( 1 ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:443] 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/769 της Επιτροπής, L126 της 14ης Μαΐου 2019, σχετικά με την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2012/715/ΕΕ για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών με 

κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για τις δραστικές ουσίες που προορίζονται για φαρμακευτικά προϊόντα 

για ανθρώπινη χρήση και οι αντίστοιχες δραστηριότητες ελέγχου και επιβολής της νομοθεσίας που 

εξασφαλίζουν προστασία της δημόσιας υγείας ισοδύναμη με εκείνη που επιτυγχάνεται στην Ένωση ( 1 

) 

 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/793 της Επιτροπής, L129 της 16ης Μαΐου 2019, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα 

ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη 

μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 3797]  ( 1 ) 

 

• Απόφαση (ΕΕ) 2019/847 της Επιτροπής, L138 της 15ης Μαΐου 2019, σχετικά με την προτεινόμενη 

πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Σώστε τις μέλισσες! Προστασία της βιοποικιλότητας και βελτίωση 

των οικοτόπων για τα έντομα στην Ευρώπη» [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 3800] 

 

• Απόφαση (EE) 2019/848 του Συμβουλίου, L139 της 17ης Μαΐου 2019, σχετικά με τη σύναψη εξ 

ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις 

επιτραπέζιες ελιές 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.139.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2019:139:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.140.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2019:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.140.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2019:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.126.01.0070.01.ELL&toc=OJ:L:2019:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.129.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2019:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.138.01.0090.01.ELL&toc=OJ:L:2019:138:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.139.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:139:TOC
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ΟΔΗΓΙΕΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:444] 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L123 της 17ης Απριλίου 

2019, για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών 

και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

 

• Οδηγία (EE) 2019/782 της Επιτροπής, L127  της 15ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 

2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση 

εναρμονισμένων δεικτών κινδύνου ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L130 της 17ης Απριλίου 

2019, για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις 

ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και 

για την τροποποίηση της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L130 της 17ης Απριλίου 

2019, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία 

αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ ( 1 ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L136 της 20ής Μαΐου 

2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού 

περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L136 της 20ής Μαΐου 

2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της 

οδηγίας 1999/44/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:445] 

 

• Σύσταση (ΕΕ) 2019/794 της Επιτροπής, L129 της 15ης Μαΐου 2019, σχετικά με συντονισμένο σχέδιο 

ελέγχου με σκοπό να προσδιοριστεί η συχνότητα εμφάνισης ορισμένων ουσιών που μεταναστεύουν 

από υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθμό C(2019) 3519]  ( 1 ) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.123.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2019:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.123.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2019:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.127.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2019:127:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0082.01.ELL&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0082.01.ELL&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.ELL&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.ELL&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2019:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2019:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2019:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.129.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2019:129:TOC
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ΕΓΓΡΑΦΑ COM [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:446] 

 

• COM/2019/236 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Επανεξέταση της προόδου σχετικά με την υλοποίηση της 

στρατηγικής της ΕΕ για την πράσινη υποδομή 

 

• COM/2019/229 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ 

ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Εταιρική Συνεργασία για την Ενεργειακή Απόδοση 

(IPEEC) όσον αφορά την παράταση των όρων εντολής της IPEEC από τις 24 Μαΐου έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2019 

 

• COM/2019/232 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στήριξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε ολόκληρο 

τον κόσμο: η κοινή συγκεφαλαιωτική έκθεση 2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών 

 

• COM/2019/211 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

ανατέθηκε στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της 

Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης 

αριθ. 661/2010/ΕΕ 

 

• COM/2019/250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κατευθυντήριες γραμμές για τον κανονισμό σχετικά με ένα πλαίσιο για την 

ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

• COM/2019/175 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τέταρτη 

έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 

 

 

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

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

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0236&qid=1559196486577&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019PC0229&qid=1559196486577&rid=14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0232&qid=1559196486577&rid=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0211&qid=1559196486577&rid=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=COM:2019:250:FIN&qid=1559196486577&rid=25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52019DC0175R(01)&qid=1559196486577&rid=29
mailto:svaina@sbtke.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ TED [ΑΡ. ΠΡΩΤ.:447] 

  

 

Λεπτομέρειες Χώρα 
Ημερομηνία 

δημοσίευσης 
Προθεσμία 

1 246522-2019 Βουλγαρία-Σόφια: Έπιπλα κήπου BG 28/05/2019 01/07/2019 

2 246503-2019 Βουλγαρία-Σόφια: Παγωτό BG 28/05/2019 28/06/2019 

3 242439-2019 
Βουλγαρία-Stryama: Γεωργικά 

μηχανήματα 
BG 24/05/2019 24/06/2019 

4 212036-2019 

Κύπρος-Λευκωσία: Πετρελαϊκά 

προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και 

άλλες πηγές ενέργειας 

CY 07/05/2019 29/05/2019 

5 249104-2019 
Ελλάδα-Γλυφάδα: Μηχανήματα 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
GR 29/05/2019 26/06/2019 

6 241697-2019 
Ελλάδα-Ελευθερούπολη: 

Οικοδομικά υλικά 
GR 24/05/2019 24/06/2019 

7 241698-2019 Ρουμανία-Râmnicu Vâlcea: Μήλα RO 24/05/2019 05/07/2019 

8 239176-2019 
Ρουμανία-Otopeni: Εξοπλισμός 

αεροσκαφών 
RO 23/05/2019 24/06/2019 

 

 

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

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

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡ.ΠΡΩΤ.:448] 

 

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (BRRO20190507001) – Ρουμανική 

εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην πώληση εξοπλισμού για γεωργικές δραστηριότητες αναζητά νέες 

πηγές / κατασκευαστές τέτοιου είδους εξειδικευμένου εξοπλισμού, προκειμένου να καλύψει τις 

ανάγκες της. Η εταιρεία επιθυμεί να πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες συνεργασίες βάσει 

συμφωνίας εμπορικής αντιπροσωπείας ή συμφωνίας παροχής υπηρεσιών διανομής. 

 

2. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRRO20190226002) – Ρουμανική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην χονδρική πώληση 

και διανομή φρέσκων και μεταποιημένων φρούτων (χυμών και πουρέ) στη ρουμανική αγορά, επιθυμεί 

να διερευνήσει νέες ευκαιρίες εισαγωγής από ποιοτικούς παραγωγούς φρούτων στην Ευρώπη, 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246522-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246503-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242439-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212036-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249104-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241697-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241698-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239176-2019:TEXT:EL:HTML&src=0
mailto:svaina@sbtke.gr
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5060cc95-5b20-4d0b-913e-0ff6252bca56
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/22d27e91-acd4-44fe-a28b-2bec987b361e
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προκειμένου να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της βάσει συμφωνίας παροχής υπηρεσιών 

διανομής. 

 

3. ΤΡΟΦΙΜΑ (BRES20190513001) – Ισπανική εταιρεία αναζητά νέους συνεργάτες, οι οποίοι θα 

προμηθεύουν υγιεινά και φυσικά ποιοτικά προϊόντα, όπως αντιαλλεργικά σνακ, μπάρες, στικς, 

βάφλες, ζυμαρικά χωρίς γλουτένη, λακτόζη, πρόσθετη ζάχαρη και συντηρητικά, ώστε να συνάψει μαζί 

τους συμφωνίες παρασκευής. 

 

4. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (BRUK20190523002) – Μία καλά εδραιωμένη εταιρεία στο 

Ηνωμένο Βασίλειο στην υπηρεσία NHS (National Health Service), η οποία ασχολείται με υπηρεσίες 

φροντίδας προσπαθεί να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της. Η εταιρεία αναζητά συνεργάτες που θα την 

προμηθεύουν με νέες λύσεις βοηθητικής τεχνολογίας, καινοτόμες συσκευές και προϊόντα για την 

υποστήριξη ατόμων που ζουν με σωματικές και πνευματικές αναπηρίες, και ηλικιωμένους, ώστε να 

συνάψει μαζί τους συμφωνίες παροχής υπηρεσιών διανομής. 

 

5. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΠΙΠΛΩΝ (BRQA20190513001) – Κατασκευαστής μοντέρνων και παραδοσιακών 

επίπλων και αξεσουάρ από το Κατάρ, κατασκευασμένων από αυθεντικά φυσικά υλικά, αναζητά 

προμηθευτές μαλακού ξύλου, φύλλου μέσης πυκνότητας (MDF), μεντεσέδων και εξαρτημάτων 

ξυλουργικής, ώστε να συνάψει μαζί τους συμφωνίες προμήθειας. 

 

6. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (BRFR20190502001) – Γαλλική ΜΜΕ κατασκευής παρκέ (ξύλινο 

δάπεδο) αναζητά επιβραδυντικό καύσης ή πυρίμαχο διάλυμα, που να μπορεί να τοποθετηθεί κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας βιομηχανικής επεξεργασίας σε ξύλο. Η λύση πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως 

και να είναι διαθέσιμη στην αγορά με τη σύναψη συμφωνίας προμήθειας. 

 

7. 
Company Name Basher Zacianouyut Ltd. (70525) 

Contact Person  Initial contact to be made via the Federation of Israeli Chambers of 

Commerce:   

Ms. Yonat Keren 

International Relations Division 

Telephone: 972-3-5631020 

Email: yonatk@chamber.org.il  
Website www.basher.co.il 

https://www.youtube.com/watch?v=O2DaJKGDFK0  
Year of Establishment 1984 

No. of Employees 135 

Offer No. 99275 

Summary of offer 
Import-Export: Cheese 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/647372d1-d89c-4662-9c11-c0d8f510eeb8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c84065b-b0b8-49f7-8584-b5c94381b8e5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d130eff3-8e86-4908-b0b1-d0fd5bd4fbb5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c6db556-74b6-49c4-85ef-e5caf01cc7fc
https://www.chamber.org.il/37679/40433/52076/?id=99275
mailto:yonatk@chamber.org.il
http://www.basher.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=O2DaJKGDFK0
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Description of Offer  

 

Israeli seller of cheese, importing 90% of the produce for our stores in the local marketplace. We currently 

import more than 250 different types of cheese for our store chain which consists of 9 specialty stores with 6 

more stores planned to be opened soon. 

 

We are looking for producers and manufacturers of Kosher/Non-Kosher types of cheese: hard, semi-hard 

and ripened cheeses from all the EU. 

 

We're also looking for distributors in the US market to represent and sell our cheese which we produce in 

Italy - Super Kosher Grana Padano DPO cheese.  

 

Potential Partners For export to the USA - supermarkets, wholesalers. 

For import - Cheese producers  
Target Countries USA - to export our cheese 

EU - to import cheese from Europe  
 

 

8. 

Company Name Sander Castings Ltd. (66642) 

Contact Person  Initial contact to be made via the Federation of Israeli Chambers of 

Commerce:   

Ms. Yonat Keren 

International Relations Division 

Telephone: 972-3-5631020 

Email: yonatk@chamber.org.il 

Website 
www.sander.co.il 

Year of Establishment 1982 

No. of Employees 50 

Offer No. 99270 

Summary of offer 
Export/Representation:  

Aluminum castings and machining by sand castings permanent casting and 

investment castings 

 

Description of Offer  

 

The Israeli company is a veteran and an experienced manufacturer of aluminum sand casting. 

 

The company combines the production of aluminum castings via the method of sand casting in a professional 

,advanced and innovative manufacturing process and would like to export its castings which are used in 

nearly every sector including aerospace, medical and industrial parts such as for printers ie. HP, as well as 

semi-conductors for the high-tech industry. 

 

The company also imports a variety of castings and looks for new manufacturers. 

 

Potential Partners Clients from various industries: medical, military, security, civilian, printers.  
Target Countries Worldwide, mainly Europe  

9. 

Company Name Teva Sport Castel (37815) 

https://www.chamber.org.il/37679/40433/52076/?id=99270
mailto:yonatk@chamber.org.il
http://www.sander.co.il/
https://www.chamber.org.il/37679/40433/52076/?id=99274
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Contact Person  Initial contact to be made via the Federation of Israeli Chambers of 

Commerce:   

Ms. Yonat Keren 

International Relations Division 

Telephone: 972-3-5631020 

Email: yonatk@chamber.org.il  
Website www.tevasport.co.il  

Year of Establishment 2003 

No. of Employees 70 

Offer No. 99274 

Summary of offer 
Import: 

Organic food & beverages, super food, ethnic food, gluten free, vitamins, 

food supplements, sports nutrition food, organic cosmetics, health products, 

beer 

 

Description of Offer  

 

The company is an Israeli retailer, focused on the organic, natural & sport nutrition markets. The company is 

fast growing and aiming for a healthy and responsible way of life. 

 

The company imports selective healthy products and distributes some of its imported products throughout 

the Israeli market, i.e beer, as well as organic food & beverages, super food, ethnic food, gluten free, 

vitamins, food supplements, sports nutrition food, organic cosmetics, health products, beer.  

 

The company has a prestigious background in the Israeli & European food industries, especially for milk & 

dairy.  

 

Products sought: 

1. Super-food 

2. Vegetarian/Vegan 

3. Gluten/Lactose/Sugar Free 

4. Organic Products 

5. Beer/Alcoholic Beverages 

6. Milk and Dairy Products 

 

Potential Partners Manufacturers of the above detailed.  
Target Countries All countries  

 

 

10. 

 

Company Name Cargo Man Ltd. (70588) 

Contact Person  Initial contact to be made via the Federation of Israeli Chambers of 

Commerce:  

Ms. Yonat Keren 

International Relations Division 

Telephone: 972-3-5631020 

Email: yonatk@chamber.org.il  
Website Under Construction 

Year of Establishment 2018 

mailto:yonatk@chamber.org.il
http://www.tevasport.co.il/
https://www.chamber.org.il/37679/40433/52076/?id=99271
mailto:yonatk@chamber.org.il
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No. of Employees 1-10 

Offer No. 99271 

Summary of offer 
Services: Logistics and Customs Services – African Market 

 

Description of Offer  

 

We are a young committed and dynamic Freight Forwarding & Logistics company based in Ashdod, 

Israel. 

We are exclusively focused on the African Market, and we have agents in all Africa. 

 

We provide complete forwarding and logistics solutions and we offer our customers a professional, 

reliable and stable service.  

We’re specialized in the African market and we can provide services to all 54 African countries.  

We have a dedicated agent in all Africa’s countries who will take care of all the customs and logistics.  

 

We provide the following services: Sea Freight, Air Freight, Land Transportation, Customs Brokerage, 

Drop shipments. We have also the authorization to issue import licenses for all food, alcohol or cosmetic 

shipments. 

 

Potential Partners Importers and exporters in all sectors  
       Target Countries 

Africa - all 54 African Countries 

 

 

11. 

Company Name Spectrum (24103) 

Contact Person  Initial contact to be made via the Federation of Israeli Chambers of 

Commerce:   

Ms. Yonat Keren 

International Relations Division 

Telephone: 972-3-5631020 

Email: yonatk@chamber.org.il  
Year of Establishment 2014 

No. of Employees 3 

Offer No. 99276 

Summary of offer 
Cooperation/Services/Representation: 

Business development services in Israel  

Consultancy, marketing and distribution, removing barriers 

Business and competitive intelligence 

Business connections, collaboration and JV with local companies, 

suppliers/buyers 

Representation services 

 

Description of Offer  

 

We are looking to represent global companies that consider approaching the Israeli market and develop their 

business here in Israel.  

 

We work with government agencies and leading companies from a wide range of business areas in Israel and 

around the world. 

https://www.chamber.org.il/37679/40433/52076/?id=99276
mailto:yonatk@chamber.org.il
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We specialize in matching opportunity to business and technologies / products to clients. 

 

Potential Partners Any company that wishes to start or develop their business in Israel.  
Target Countries Europe, India, Korea, China, Japan.  

 

 

Β. ΜΗΝΥΜΑΤΑ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ HORIZON2020 ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

1. H2020-MSCA: Data Scientist (PhD) or researcher with several years of experience in computer science 

or related discipline sought for moving Know Your Costumer prototype to a Minimum Viable Product 

(MVP) 

Ref: RDDE20190417001 

 

A German SME develops a software prototype monitoring international business news in context of Know Your 

Customer (KYC) generating insights through visualizations. A final solution should combine web search 

algorithms with modern data visualization providing compliance-relevant news on business partners. Data 

Scientist (PhD)/experienced researcher in Computer Science or related discipline is sought within Society & 

Enterprise Panel of Individual Fellowships of Marie-Skłodowska-Curie actions. 

 

 

2. EDIDP: SME in meteorologic/oceanographic sector is sought for a Defence call (Greek SME preferred) 

Ref: RDFR20190318001 

 

A French SME specialised in the development of simulation tools – particularly Virtual Terrains Generation – in 

the defence sector is preparing a proposal for the EDIDP call.  

The project will develop a universal environment simulator able to manage numerous heterogenous data and 

release specialised visualisation services for several defence-related activities.  

To complete the consortium, a Greek SME in the meteorologic/oceanographic area is sought to design and run 

different scenarios. 

 

3. H2020-JTI-BBI-2019-SO3-D3: looking for an SME with expertise in biomass treatment through steam 

explosion or hydrothermal process 

Ref: RDIT20190509001 

https://een.ec.europa.eu/partners/h2020-msca-data-scientist-phd-or-researcher-several-years-experience-computer-science-or
https://een.ec.europa.eu/partners/edidp-sme-meteorologicoceanographic-sector-sought-defence-call-greek-sme-preferred
https://een.ec.europa.eu/partners/h2020-jti-bbi-2019-so3-d3-looking-sme-expertise-biomass-treatment-through-steam-explosion
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An Italian company active in the food industry is willing to create new value chains from a production 

byproduct within a demonstration project under H2020-JTI-BBI 2019 aimed at developing a functional 

ingredient to meet market requirements in different sectors. The company is looking for an SME based in the 

listed countries, with proven expertise in steam explosion or hydrothermal process at least at pilot scale, able to 

scale up the production process at a food grade level. 

 

4. Italian company seeks partners for a H2020 FTI call: Hierarchical I/O Planning, Placement, and 

Optimization for Systems 4.0 

Ref: RDIT20190325001 

 

An Italian emerging EDA (Electronic Design Automation) company, delivering disruptive software solutions to 

enable and accelerate the 3D-design of electronic products is looking for 3 technological partners to apply for an 

H2020 EIC FTI. The project’s objective is to customize and demonstrate an advanced I/O planning technology 

that reduces design time, enabling a higher level of integration of 2.5D and 3D-IC for next generation electronic 

products in European and extra European markets.  

 

5. H2020_FTI - energy systems based on agricultural waste 

My client is looking for partners for the HORIZON2020 (TOPIC : Fast Track to Innovation (FTI)), the project - 

Creation of universal integrated energy systems based on municipal and agricultural waste. 

 

This project proposes an integrated approach to the creation of a universal integrated energy system for 

municipal and agricultural regions organized according to the block-modular principle, which allows adapting 

these systems for different conditions, type and quantity of waste to be disposed of. The project is based on 

innovative technologies for waste recycling and energy production and a new organizational scheme for the 

implementation of the system project. 

 

 

6.WORTH Partnership Project: 3rd CALL LAUNCHED 

 

I am happy to inform you that the third call for applications of WORTH Partnership Project is officially 

open with deadline October 31st, 2019. This call is expected to become the last opportunity for candidates to 

apply. Please find all the details in the attachments. 

 

WORTH is now embarked in its 3rd year of implementation, 90 partnerships have been awarded in the previous 

https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-seeks-partners-h2020-fti-call-hierarchical-io-planning-placement-and
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/05/H2020_FTI.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/05/Horizon-2020_FTI_eng-_Partner-search.pdf
http://sbtke.gr/wp-content/uploads/2019/05/WORTH-Partnership-Project_3rd-CALL-LAUNCHED.pdf
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calls for proposals (25 in the first call and 65 in the second one) and a grand total of 150 partnerships will be 

supported throughout its 4-years duration.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network, αρμόδια κα Γ. Φράγκου, τηλ.: 24210/29407-8, e-mail: sbtke@otenet.gr   

 

mailto:sbtke@otenet.gr

