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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε δύο μέτρα 
για τη βελτίωση της 

ασφάλειας των ιατροτεχνολογι-
κών προϊόντων που συμφωνούν 
με τη δέσμευσή της να αποκα-
τασταθεί η εμπιστοσύνη των 
ασθενών στον τομέα των ιατρο-
τεχνολογικών προϊόντων, μεταξύ 
άλλων ύστερα από το σκάνδαλο 
με τα εμφυτεύματα στήθους της 
εταιρείας Poly Implant Prothese.  
Οι νέοι κανόνες είναι ένας κανο-
νισμός εφαρμογής της Επιτρο-
πής στον οποίο διευκρινίζονται 
τα κριτήρια που πρέπει να πλη-
ρούν οι κοινοποιημένοι οργανι-
σμοί1, που είναι υπεύθυνοι για 
τον έλεγχο των κατασκευαστών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
και μια σύσταση που αποσαφη-
νίζει τα καθήκοντα που πρέπει 
να αναλαμβάνουν αυτοί οι οργα-
νισμοί όταν εκτελούν ελέγχους 
και αξιολογήσεις στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
που καλύπτουν περίπου 10,000 
είδη προϊόντων, από γύψο έως 
βηματοδότες.
Ο αρμόδιος για την πολιτική 
καταναλωτών Ευρωπαίος Επί-
τροπος δήλωσε ότι «με τα μέτρα 
αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενι-

σχύει περαιτέρω την ασφάλεια 
των ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων.  Έχουμε πλέον σαφέστερη 
βάση για αιφνίδιους ελέγχους 
δειγματοληπτικές δοκιμές ή από 
κοινού αξιολογήσεις από τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς.  
Πλήρης σαφήνεια μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με την τροπο-
ποίηση της βασικής νομοθεσίας. 
Είμαι αποφασισμένος να υπο-
στηρίξω το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έτσι ώστε η αναθε-
ώρηση που είναι σε εξέλιξη να 
ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 
επόμενου έτους».
Τα μέτρα που εγκρίθηκαν ανα-

κοινώθηκαν στο πλαίσιο του κοι-
νού προγράμματος άμεσης δρά-
σης που συμφωνήθηκε μεταξύ 
της Επιτροπής και των κρατών 
μελών της ΕΕ.  Το πρόγραμμα 
επικεντρώνεται στη λειτουρ-
γία των κοινοποιημένων οργα-
νισμών.  την εποπτεία από τα 
κράτη μέλη, των προϊόντων που 
κυκλοφορούν στην αγορά, τις 
συντονισμένες έρευνες σε επί-
πεδο ΕΕ και τις απαντήσεις στα 
προβλήματα με ορισμένα προϊ-
όντα, αλλά και τη βελτίωση της 
διαφάνειας και της επικοινωνίας 
μεταξύ των κρατών μελών, της 
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 Η Μονάδα Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύ-
πρου έχει σκοπό να δείξει ότι με τη σωστή 
ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα 
που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μπορεί να βοηθήσει στη συνεχή οικονομι-
κή ανάπτυξη και προώθηση των Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων στην νέα Ευρωπαϊκή 
αγορά.
Το Ενημερωτικό ∆ελτίο «Οι Επιχειρήσεις 
πιο κοντά στην Ευρώπη» είναι ένα μηνιαίο 
έντυπο στο οποίο μπορείτε να βρείτε πλη-
ροφορίες όπως πρόσφατη κοινοτική νομο-
θεσία, εμπορικές συνεργασίες από άλλα 
Κράτη Μέλη της Ε.Ε., και νέα σχετικά με 
την πολιτική της Ε.Ε. για τις επιχειρήσεις.
Ευελπιστούμε πως οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις θα βρουν τις πληροφορίες 
μας υποβοηθητικές στις καθημερινές τους 
δραστηριότητες.
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βιομηχανίας, των επαγγελματιών του τομέα 
της υγείας και των κοινοποιημένων οργα-
νισμών.

Οι περισσότερες από τις δράσεις που συμ-
φωνήθηκαν έχουν πλέον εφαρμοστεί ή 
βρίσκονται στο στάδιο της εφαρμογής.  Η 
συνολική πρόοδος θα παρουσιαστεί σε 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής που θα δημοσιευθεί αργότερα.  
Επιπλέον, στις αρχές του τρέχοντος έτους 
δρομολογήθηκε ένα πιλοτικό σχέδιο για 
κοινούς ελέγχους των κοινοποιημένων ορ-
γανισμών που διενεργούνται από ελεγκτές 
από πολλά κράτη μέλη και την Επιτροπή.  
∆ιενεργήθηκαν 11 τέτοιοι έλεγχοι που προ-
γραμματίζονται ακόμη 8 πριν από το τέλος 
του έτους.  Ήδη πριν από την έγκριση των 
μέτρων που ανακοινώθηκαν, οι δράσεις 
αυτές είχαν ως αποτέλεσμα δύο κοινοποιη-
μένοι οργανισμοί να διακόψουν προσωρινά 
την έκδοση πιστοποιητικών έως ότου διορ-
θωθούν οι ανεπάρκειες.

Παραδείγματα των ενισχυμένων απαιτήσε-
ων που ορίζονται στα μέτρα που εγκρίθη-
καν:

•Ένα κράτος μέλος ορίζει κοινοποιημένο 
οργανισμό μόνο ύστερα από «κοινή αξιολό-
γηση» η οποία διεξάγεται με εμπειρογνώ-
μονες της Επιτροπής και άλλων κρατών με-

λών.  Οι εκθέσεις αξιολόγησης τίθενται στη 
διάθεση όλων των άλλων κρατών μελών.

•Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επιτηρούν 
και να παρακολουθούν τους κοινοποιημέ-
νους οργανισμούς κατά ορισμένα διαστή-
ματα ώστε να εξασφαλίζεται ότι ανταποκρί-
νονται συνεχώς στις απαιτήσεις.  Εάν αυτό 
δεν συμβαίνει, το κράτος μέλος πρέπει να 
ανακαλέσει τον ορισμό του ως κοινοποιημέ-
νου οργανισμού.

• Οι απαιτήσεις που επιβάλλουν τα κράτη 
μέλη στο προσωπικό των κοινοποιημένων 
οργανισμών όσον αφορά τις γνώσεις και 
την πείρα είναι πλέον πιο ακριβείς.

•Απαιτείται τώρα από τους κοινοποιημέ-
νους οργανισμούς να διενεργούν τυχαίους 

αιφνιδιαστικούς ελέγχους και, στο πλαίσιο 
αυτό, να ελέγχουν επαρκή αριθμό δειγμά-
των από την παραγωγή.  Η μη διενέργεια 
αιφνίδιων ελέγχων θα έχει ως συνέπεια την 
αναστολή ή την ανάκληση του ορισμού του 
κοινοποιημένου οργανισμού.

•Όταν η υποκατάσταση ή η αλλοίωση των 
πρώτων υλών μπορεί να δημιουργήσει 
κινδύνους, όπως στην υπόθεση PIP, ένας 
κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει επίσης 
κατά πόσον η ποσότητα των τελικών προϊό-
ντων αντιστοιχεί στην ποσότητα της σημα-
ντικής πρώτης ύλης που αγοράστηκε.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα:
(http://ec.europa.eu/health/medical-
devices/index_en.htm)

ειδήσεις

Συνέχεια απο σελ. 1

1 Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί είναι ανεξάρτητοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί τρίτοι οργανισμοί ή εταιρείες που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για να διενερ-
γούν ελέγχους στους κατασκευαστές των μεσαίου και υψηλού κινδύνου ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  Ένας έλεγχος που πραγματοποιείται σε ένα κρά-
τος μέλος ισχύει για ολόκληρη της ΕΕ.  Υπάρχουν περίπου 80 κοινοποιημένοι οργανισμοί για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών 
Βελτίωση της ασφάλειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρι-νε, βάσει του Κανονισμού της 
ΕΕ 139/2004 για τις συγκε-

ντρώσεις, την προτεινόμενη εξαγορά της 
Olympic Air από την Aegean Airlines, αμ-
φότερες ελληνικές αεροπορικές εταιρείες.  
Από διεξοδική έρευνα της Επιτροπής προέ-
κυψε ότι αν η Olympic Air δεν εξαγοραζό-
ταν από την Aegean, θα αναγκαζόταν στο 
άμεσο μέλλον να παύσει να λειτουργεί λόγω 
οικονομικών δυσχερειών.  Μόλις η Olympic 
σταματούσε την επιχειρηματική της δραστη-
ριότητα, η Aegean θα καθίστατο η μοναδική 
εταιρεία πτήσεων εσωτερικού και θα απο-
κτούσε τα μερίδια αγοράς της Olympic.  Ως 
εκ τούτου, ανεξαρτήτως της συγκέντρωσης, 
η Olympic σύντομα θα έπαυε να υπάρχει 
ως ανταγωνίστρια της Aegean.  Κατά συ-
νέπεια, η συγκέντρωση δεν στρεβλώνει τον 
ανταγωνισμό, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν 
θα υπήρχε.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδι-
ος για την πολιτική ανταγωνισμού, Χοακίν 
Αλμούνια δήλωσε σχετικά:  «Είναι σαφές 
ότι, εξαιτίας της συνεχιζόμενης ελληνικής 
κρίσης και δεδομένης της ιδιαίτερα δύσκο-
λης οικονομικής κατάστασης που αντιμετω-
πίζει, η Olympic θα ήταν αναγκασμένη, σε 
κάθε περίπτωση, να εγκαταλείψει την αγο-
ρά σύντομα.  Ως εκ τούτου, εγκρίναμε τη 
συγκέντρωση δεδομένου ότι δεν έχει καμία 
πρόσθετη αρνητική επίπτωση στον ανταγω-
νισμό.

Η Επιτροπή εξέτασε τις επιπτώσεις της προ-
τεινόμενης εξαγοράς στον ανταγωνισμό των 
επηρεαζόμενων αγορών όσον αφορά τις 
επιβατικές πτήσεις εσωτερικού.  Η Aegean 
είναι ο πλησιέστερος ανταγωνιστής της 
Olympic στις αγορές αυτές στην Ελλάδα.  Η 
Επιτροπή είχε εκφράσει αρχικά ανησυχίες 
και ξεκίνησε διεξοδική έρευνα τον Απρίλιο 
του 2013.

Εξαιτίας της ελληνικής κρίσης, η ζήτηση 
επιβατικών πτήσεων εσωτερικού με αναχώ-
ρηση από την Αθήνα μειώθηκε κατά 26%:  
από 6,1 εκατομμύριο επιβάτες το 2009 
σε 4,5 εκατομμύρια το 2012.  Η μείωση 
αυτή συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 
2013 (6,3% μείωση σε σχέση με το προη-
γούμενο έτος).

Επιπλέον, ο αριθμός των διαδρομών που 
εξυπηρετούν η Aegean και η Olympic μειώ-

θηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια.  Όταν 
η Επιτροπή απαγόρευσε την προηγούμενη 
προσπάθεια της Aegean να εξαγοράσει την 
Olympic το 2011, οι εταιρείες εκτελούσαν 
ανταγωνιστικά δρομολόγια σε 17 διαδρο-
μές, εκ των οποίων εννέα δημιουργούσαν 
προβλήματα ανταγωνισμού.  Σήμερα, η 
Aegean και η Olympic εκτελούν ανταγω-
νιστικά δρομολόγια σε επτά διαδρομές, εκ 
των οποίων οι ακόλουθες πέντε εξυπηρε-
τούνται μόνον από αυτές:  Αθήνα – Χανιά, 
Αθήνα – Μυτιλήνη, Αθήνα – Σαντορίνη, 
Αθήνα – Κέρκυρα ( η Aegean εκτελεί δρο-
μολόγια μόνο το καλοκαίρι), Αθήνα – Κως 
(η Aegean εκτελεί δρομολόγια μόνο το κα-
λοκαίρι).

Η έρευνα αγοράς έδειξε ότι δεν είναι πιθα-
νή η είσοδος άλλων αεροπορικών εταιρειών 
στο άμεσο μέλλον σε καμία από αυτές τις 
διαδρομές.  Αυτό οφείλεται σε διάφορους 
λόγους:  οι δυνητικοί ανταγωνιστές δια-
βλέπουν πιο κερδοφόρες ευκαιρίες αλλού, 
θεωρούν το κόστος εισόδου πολύ υψηλό ή 
παραμένουν εκτός της ελληνικής εγχώριας 
αγοράς εξαιτίας της δυσχερούς κατάστασης 
στην οποία βρίσκεται σήμερα η ελληνική οι-
κονομία.

Ωστόσο, η διεξοδική έρευνα της Επιτροπή 
έδειξε επίσης καθαρά ότι η Olympic είναι 
ούτως ή άλλως προβληματική επιχείρηση 
και ότι θα έπαυε σύντομα να λειτουργεί.  Η 
Olympic δεν ήταν ποτέ κερδοφόρα μετά την 
ιδιωτικοποίησή της το 2009 και ελάμβανε 
έκτοτε σημαντική χρηματοδοτική στήριξη 
από τον μοναδικό της μέτοχο, την Marfin 
Investment Group («MIG»).  Η διεξοδική 

ανάλυση των επιχειρηματικών προοπτικών 
της Olympic επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία 
είναι εξαιρετικά απίθανο να καταστεί κερ-
δοφόρα στο άμεσο μέλλον, με οποιοδήποτε 
επιχειρηματικό σχέδιο.  Η MIG είχε συνε-
πώς, αποφασίσει να διακόψει  τη στήριξη 
που παρείχε στην Olympic, αν αυτή δεν 
επωλείτο στην Aegean.  Αυτό θα είχε βρα-
χυπρόθεσμα ως αποτέλεσμα την οριστική 
παύση της λειτουργίας της Olympic.

Επιπλέον, η έρευνα αγοράς επιβεβαίωσε 
ότι δεν υπάρχει άλλος αξιόπιστος αγορα-
στής που να ενδιαφέρεται να αποκτήσει την 
Olympic εκτός από την Aegean.  Επίσης, 
δεν έχει εκδηλωθεί κανένα αξιόπιστο ενδια-
φέρον για την απόκτηση των περιουσιακών 
στοιχείων της Olympic, συμπεριλαμβανομέ-
νου του εμπορικού της σήματος.  Συνεπώς, 
το πιθανότερο σενάριο είναι η μη πραγμα-
τοποίηση της σχεδιαζόμενης πράξης, θα 
είχε ως συνέπεια να τεθούν τα περιουσιακά 
στοιχεία της Olympic εκτός αγοράς.

Η Επιτροπή κατέληξε, επομένως, στο συ-
μπέρασμα ότι οι τυχόν αρνητικές συνέπειες 
για τον ανταγωνισμό από την απομάκρυνση 
της Olympic ως ανεξάρτητου ανταγωνιστή 
δεν οφείλονται στη συγκέντρωση.  Κατά 
συνέπεια, η συγκέντρωση είναι συμβατή με 
την εσωτερική αγορά και πρέπει να εγκρι-
θεί.

Η πράξη κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 
28 Φεβρουαρίου 2013.

Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά της ελληνικής 
αεροπορικής εταιρείας Olympic Αir από την Aegean Airlines

θέμα

Συνέχεια στη σελ.5
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Πληροφορίες για τις εταιρείες και τα 
προϊόντα

Η Aegean είναι ελληνική αεροπορική εται-
ρεία που εκτελεί αεροπορικές μεταφορές 
επιβατών και, σε πιο περιορισμένη κλίμα-
κα, εμπορευματικές αερομεταφορές.  Από 
το 1999, η Aegean πραγματοποιεί τακτικές 
πτήσεις εσωτερικού και διεθνείς πτήσεις 
μικρών αποστάσεων.  Χρησιμοποιεί ως 
βάση τον ∆ιεθνή Αερολιμένα Αθηνών.  Σή-
μερα εξυπηρετεί περίπου 50 προορισμούς 
μικρών αποστάσεων εξωτερικού και εσω-
τερικού.  Η Aegean είναι μέλος της Star 
Alliance.

Η Ολυμπιακή είναι ελληνική αεροπορική 
εταιρεία μεταφοράς επιβατών και εμπο-
ρευμάτων.  Όπως και η Aegean, η Olympic 

χρησιμοποιεί ως βάση τον ∆ιεθνή Αερολι-
μένα Αθηνών και εξυπηρετεί σήμερα περί-
που 30 προορισμούς μικρών αποστάσεων, 
κυρίως εντός της Ελλάδας.  Η Olympic δεν 
ανήκει σε καμία συμμαχία αεροπορικών 
εταιρειών.

Κανόνες και διαδικασίες για τον έλεγχο 
των συγκεντρώσεων

Η Επιτροπή έχει καθήκον να ελέγχει τις συ-
γκεντρώσεις και τις εξαγορές μεταξύ επιχει-
ρήσεων με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει 
ένα συγκεκριμένο κατώτατο όριο (βλ. άρ-
θρο 1 του Κανονισμού Συγκεντρώσεων) και 
να προλαμβάνει τις συγκεντρώσεις που θα 
παρεμπόδιζαν σημαντικά την άσκηση απο-
τελεσματικού ανταγωνισμού στον ΕΟΧ ή σε 
σημαντικό τμήμα αυτού.

Οι περισσότερες κοινοποιούμενες συγκε-
ντρώσεις δεν εγείρουν προβλήματα αντα-
γωνισμού και εγκρίνονται μετά από τυπική 
εξέταση.  Από τη στιγμή της κοινοποίησης 
μιας πράξης, η Επιτροπή διαθέτει εν γένει 
25 συνολικά εργάσιμες ημέρες για να απο-
φασίσει αν θα την εγκρίνει (φάση 1) ή θα 
ξεκινήσει έρευνα σε βάθος (φάση ΙΙ).  Τη 
στιγμή αυτή δεν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη 
έρευνα στη φάση ΙΙ.  

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέ-
σιμες στον ιστότοπο του ανταγωνισμού στο 
δημόσιο μητρώο υποθέσεων της Επιτροπής 
με αριθμό υπόθεσης Μ.6796.

(http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/
case_details.cfm?proc_code=2_M_6796)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 2 Οκτωβρίου 2013, ανα-
κοίνωση για την έναρξη αξιολό-

γησης των εθνικών κανονιστικών διατάξεων 
σχετικά με την πρόσβαση σε επαγγέλμα-
τα.  Νομοθετικώς κατοχυρωμένα είναι τα 
επαγγέλματα στα οποία η πρόσβαση προ-
ϋποθέτει την απόκτηση καθορισμένων 
επαγγελματικών προσόντων ή για τα οποία 
προστατεύεται η χρήση ενός συγκεκριμένου 
τίτλου, π.χ. φαρμακοποιοί ή αρχιτέκτονες.  
Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την ύπαρξη 
αυτών των περιορισμών, π.χ. η προστασία 
των καταναλωτών.  Ωστόσο, οι υπερβολικά 
περιοριστικοί όροι πρόσβασης σε ορισμένα 
επαγγέλματα μπορεί να αποθαρρύνουν ή 
ακόμη και να αποτρέπουν την είσοδο νέων 
στην αγορά εργασίας.  Λόγω της ύπαρξης 
διαφορετικών κανονιστικών καθεστώτων, 
είναι δύσκολο για επαγγελματίες που δια-
θέτουν τα απαιτούμενα προσόντα να υπο-
βάλουν αίτηση για κενές θέσεις εργασίας 
σε άλλα κράτη μέλη.

Η βελτίωση της πρόσβασης σε επαγγέλμα-
τα, ειδικότερα μέσω ενός πιο αναλογικού 
και διαφανούς κανονιστικού πλαισίου στα 

κράτη μέλη, θα διευκόλυνε την κινητικότη-
τα ειδικευμένων επαγγελματιών εντός της 
ενιαίας αγοράς, καθώς και τη διασυνορια-
κή παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.  Θα 
μπορούσε επίσης να επηρεάσει θετικά την 
απασχόληση και να συμβάλει στην τόνωση 
της οικονομικής ανάπτυξης, εάν ληφθεί ιδί-
ως υπόψη ότι οι επαγγελματικές υπηρεσίες 
μόνον αντιστοιχούν περίπου στο 9% του 
ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να διευκρινιστούν πληρέστερα οι παρά-
γοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση σε 
νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, 
καθώς και την άσκηση αυτών των επαγ-
γελμάτων,  δημοσιεύτηκε σχετική έκθεση, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
Οδηγίας για τις Υπηρεσίες.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπη-
ρεσιών Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε σχετικά:  
«Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που 
έχουμε καταβάλει, ο βαθμός κινητικότητας 
των επαγγελματιών στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση είναι ακόμη χαλαρός.  Οι προϋποθέσεις 
πρόσβασης σε ορισμένα επαγγέλματα μπο-
ρεί να είναι πολύπλοκες και επαχθείς, ενώ 

πολύ συχνά διαφέρουν σημαντικά από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο.  Η κατάσταση 
αυτή αποθαρρύνει τους εργαζομένους από 
την αναζήτηση και εξεύρεση απασχόλησης 
σε άλλα κράτη μέλη.  Είμαι πεπεισμένος ότι 
θα ήταν πολύ χρήσιμο να «χαρτογραφού-
σαν» τα κράτη μέλη τα κατοχυρωμένα επαγ-
γέλματα και στη συνέχεια να πραγματοποι-
ούσαν διεξοδική εξέταση και αξιολόγηση 
εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση 
σε αυτά τα επαγγέλματα.  ∆εν πρόκειται για 
απελευθέρωση των επαγγελμάτων ή επι-
βολή κυρώσεων στα κράτη μέλη, αλλά για 
βελτίωση της πρόσβασης σε επαγγελματι-
κές υπηρεσίες μέσω της επανεξέτασης των 
προϋποθέσεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
απλούστερο, αναλογικότερο, ασφαλέστερο 
και διαφανέστερο σύστημα».

Βασικά στοιχεία της ανακοίνωσης

Με την ανακοίνωση υλοποιούνται οι απαι-
τήσεις που καθορίζονται στην αναθεωρημέ-
νη Οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα, 
η οποία αποτελεί μια από τις προτεραιότη-

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

Αξιολογούνται τα εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβαση 
σε νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Συνέχεια στη σελ.6

Συνέχεια απο σελ. 4
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τες της πράξης για την Ενιαία Αγορά Ι.  Σε 
πρώτη φάση προβλέπεται μια άσκηση δια-
φάνειας:  κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
κοινοποιήσει τον κατάλογο των επαγγελμά-
των που είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα, 
ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο.  Στη 
συνέχεια, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει αυτόν 
τον κατάλογο με τη μορφή ενός ευρωπα-
ϊκού χάρτη νομοθετικώς κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων, ο οποίος θα δείχνει σαφώς 
ποια επαγγέλματα είναι νομοθετικώς κατο-
χυρωμένα, και σε ποιες χώρες.  Χάρη σε 
αυτόν το χάρτη, ένα επαγγελματίας που επι-
θυμεί να εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος θα 
γνωρίζει τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε 
κάθε χώρα όσον αφορά τη θέση εργασίας 
για την οποία θέλει να υποβάλει αίτηση.

Οι όροι πρόσβασης στα επαγγέλματα μπορεί 
να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών 
της ΕΕ.  Οι λόγοι στους οποίους οφείλονται 
οι διαφορές αυτές δεν είναι συχνά απόλυτα 
κατανοητοί.  Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
δρομολογήθηκε, σε δεύτερη φάση τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εντός 
των επόμενων δύο ετών αμοιβαία αξιολό-
γηση των εμποδίων που περιορίζουν σε κα-
θένα από αυτά την πρόσβαση σε ορισμένα 
επαγγέλματα.  Προβλέπεται ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα εργασίας για την Επιτροπή και 
τις εθνικές διοικήσεις που συμμετέχουν 
στην αμοιβαία αξιολόγηση.  Στη διαδικασία 
αυτή θα συμμετάσχουν πλήρως οι ενδιαφε-
ρόμενοι, ιδίως εκείνοι που εκπροσωπούν 
τους επαγγελματίες.  Με τον τρόπο αυτό θα 
καταστεί δυνατός ο διάλογος μεταξύ κρα-
τών μελών που ακολουθούν διαφορετικές 
προσεγγίσεις, στο πλαίσιο του οποίου θα 
εξεταστούν οι επιπτώσεις όλων των ειδών 
επίσημων και ανεπίσημων περιορισμών 
πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριό-
τητες.

Τα αποτελέσματα του Ειδικού Ευρωβαρόμε-
τρου «Εσωτερική Αγορά» (αριθ. 398) που 
δημοσιεύτηκαν επίσης στις 2 Οκτωβρίου 
2013, παρέχουν μια ένδειξη για τον τρόπο 
με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνο-
νται αυτά τα ζητήματα.  Οι Ευρωπαίοι πο-
λίτες θεωρούν ότι, κατά την επιλογή ενός 
παρόχου υπηρεσιών, εκτός από τα επαγγελ-
ματικά προσόντα, πολύ σημαντικά είναι το 
«καλό όνομα» και η επαγγελματική εμπει-
ρία.

Ιστορικό
Οι δυσανάλογες επιβαρύνσεις όσον αφορά 
την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμέ-

να επαγγέλματα ήταν μεταξύ των ζητημάτων 
που επισημάνθηκαν στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου 
2012, το οποίο ζήτησε την άρση των αδι-
καιολόγητων κανονιστικών φραγμών στην 
ενιαία αγορά.  Στις 14 Ιουνίου 2012, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε επίσης την 
Επιτροπή να «καθορίσει τους τομείς στους 
οποίους τα κράτη μέλη εμποδίζουν δυσανά-
λογα την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυ-
ρωμένα επαγγέλματα».  Σημαντικές μεταρ-
ρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην 
Πορτογαλία, Πολωνία, την Ιταλία, τη Σλο-
βενία και την Ισπανία για να διευκολυνθεί 
η πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα.  Το θέμα αυτό αναφέρθηκε 
επίσης στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
όσον αφορά ορισμένα κράτη μέλη.

Στην ανακοίνωση της «Σύμπραξη για νέα 
ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών το 
διάστημα 2012-2015» της 8ης Ιουνίου 
2012, η Επιτροπή τόνισε τη σημασία του 
εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου 
για τις επαγγελματικές υπηρεσίες και προ-
ανήγγειλε την έκδοση ανακοίνωσης σχετικά 
με τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλ-
ματα.

Με αυτή την ανακοίνωση αρχίζει να εφαρ-
μόζεται το άρθρο 59 της αναθεωρημένης 
Οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα, 
που αποτελεί μια από τις προτεραιότητες 
της Πράξης για την Ενιαία Αγορά Ι.  Σύμ-
φωνα με αυτή τη διάταξη της Οδηγίας, για 
την οποία επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία 

τον Ιούνιο, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να 
επανεξετάσουν τις εθνικές κανονιστικέςια-
τάξεις που περιορίζουν την πρόσβαση σε 
επαγγέλματα και να συμμετάσχουν σε αμοι-
βαία αξιολόγηση.

Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται επίσης 
στα αποτελέσματα της συνάντησης εργασί-
ας που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 
2013 με εθνικά υπουργεία και φορείς που 
εκπροσωπούν διάφορα επαγγέλματα.

Τον Ιούλιο του 2012, το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο ενέκρινε τις συστάσεις της Επιτρο-
πής προς ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με 
την ανάγκη να ανοιχτούν οι επαγγελματικές 
υπηρεσίες ώστε να ενισχυθούν οι οικονομί-
ες τους και η ανταγωνιστικότητά τους.  Οι 
συστάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν 
και μάλιστα επεκτάθηκαν το 2013 για ορι-
σμένα κράτη μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες:
(h t tp : / / ec . eu ropa .eu / in te rna l_marke t /
qualifications/policy_developments/index_
en.htm)

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο «Εσωτερική Αγο-
ρά» (αρ.398):
(http://ec.europa.eu/internal_market/economic_
analysis/sm-reports/index_en.htm#2013)

Οδηγία για τις Υπηρεσίες:
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.d
o?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:EL:PDF)

Συνέχεια απο σελ. 5
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Η δημιουργία σύγχρονων υποδο-μών με επαρκείς διασυνδέσεις 
και αξιόπιστα δίκτυα έχει καθορι-

στική σημασία για μια ολοκληρωμένη αγορά 
ενέργειας όπου οι καταναλωτές θα έχουν τις 
καλύτερες υπηρεσίες στην καλύτερη τιμή.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 14 
Οκτωβρίου 2013, γύρω στα 250 έργα υπο-
δομής καίριας σημασίας για τον τομέα της 
ενέργειας.  Πρόκειται για «έργα κοινού εν-
διαφέροντος» για τα οποία θα προβλέπονται 
ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης και ευνο-
ϊκότερες ρυθμίσεις, καθώς και δυνατότητα 
πρόσβασης στον χρηματοδοτικό μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», στο πλαίσιο του 
οποίου έχουν δεσμευθεί 5,85 δις ευρώ για 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές την 
περίοδο 2014-20.  Έτσι θα επιτευχθεί η 
ταχύτερη υλοποίηση των έργων και η προ-
σέλκυση επενδυτών.  Όταν περατωθούν, 
τα έργα αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη 
να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές τους 
αγορές και να διαφοροποιήσουν τις πηγές 
ενέργειας που χρησιμοποιούν, ενώ ορισμέ-
να κράτη μέλη θα μπορέσουν να βγουν από 
την ενεργειακή τους απομόνωση.  Τα έργα 
θα οδηγήσουν επίσης σε μεγαλύτερη χρή-
ση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, 
κατά συνέπεια, σε μείωση των εκπομπών 
CO2.

Ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Γκύντερ 
Ότινγκερ, δήλωσε σχετικά:  «Πρέπει να 
εξασφαλίσουμε ότι οι περισσότεροι πόροι 
που έχουμε στη διάθεσή μας θα χρησιμο-
ποιούνται με συνετό τρόπο και στους τομείς 
που θα αποφέρουν τα περισσότερα οφέλη 
για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.  Με τα 
έργα αυτά, και τα συνεπαγόμενα οφέλη, 
ευελπιστούμε επίσης ότι θα προσελκύσου-
με περισσότερους επενδυτές».

Ο κατάλογος περιλαμβάνει 140 έργα στον 
τομέα της μεταφοράς και αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, 100 περίπου έργα 
στον τομέα της μεταφοράς και αποθήκευ-
σης φυσικού αερίου και υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, καθώς και διάφορα έργα 
στους τομείς του πετρελαίου και των «έξυ-
πνων» δικτύων.  Τα έργα αυτά θα τύχουν 
ευνοϊκής ρύθμισης:

•Ταχύτερες διαδικασίες σχεδιασμού και 
αδειοδότησης (υποχρεωτική μέγιστη προθε-
σμία τρεισήμισι ετών)

•Μία μόνον αρμόδια εθνική αρχή θα λει-
τουργεί ως σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης 
για τις διαδικασίες αδειοδότησης

•Μικρότερο διοικητικό κόστος για τους δι-
αχειριστές των έργων και στις αρχές χάρη 
στις εξορθολογισμένες διαδικασίες εκτίμη-
σης του περιβαλλοντικού αντικτύπου, με 
παράλληλη όμως τήρηση των απαιτήσεων 
της κοινοτικής νομοθεσίας 

•Μεγαλύτερη διαφάνεια και συμμετοχή του 
κοινού

•Αυξημένη προβολή ελκυστικότητα των έρ-
γων για τους επενδυτές, χάρη στη βελτίωση 
του ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε το κόστος 
να κατανέμεται στις χώρες που θα αντλούν 
τα μεγαλύτερα οφέλη από το ολοκληρωμέ-
νο έργο 

•∆υνατότητα χρηματοδότησης από τον μη-
χανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», που θα 
συμβάλει σημαντικά στην κινητοποίηση των 
απαραίτητων ιδιωτικών και δημόσιων πό-
ρων.  Η χρηματοδότηση θα μπορούσε να 
ξεκινήσει ήδη το 2014

Για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο, ένα 
έργο πρέπει να αποδίδει σημαντικά οφέλη 
σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, να συμβά-
λει στην ολοκλήρωση της αγοράς και την 
τόνωση του ανταγωνισμού, να ενισχύει την 
ασφάλειά του ενεργειακού εφοδιασμού και 
να μειώνει τις εκπομπές CO2.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί 
στενά την εφαρμογή των μέτρων αδειοδό-
τησης καθώς και την υλοποίηση των έργων.  
Τέλος, ο κατάλογος των έργων θα επικαιρο-
ποιείται κάθε δύο χρόνια, έτσι ώστε να προ-
στίθενται έργα που καλύπτουν νέες ανάγκες 
και να διαγράφονται ξεπερασμένα έργα.

Ιστορικό
Η τεράστια ανάγκη για επενδύσεις σε υπο-
δομές ενέργειας ήταν ένας από τους λόγους 
που προτάθηκε ο Κανονισμός σχετικά με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊ-
κές ενεργειακές υποδομές το 2011.  Αυτές 
οι κατευθυντήριες γραμμές χαράσσουν το 
στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για τις ενεργειακές υποδομές, ενώ 
παράλληλα την έννοια των «έργων κοινού 
ενδιαφέροντος».  Ορίζουν εννέα στρατη-
γικούς διαδρόμους προτεραιότητας όσον 
αφορά τις υποδομές στους τομείς της ηλε-
κτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και 
του πετρελαίου, καθώς και τρεις πανευρω-
παϊκούς τομείς προτεραιότητας όσον αφο-
ρά τις αρτηρίες ηλεκτρικής ενέργειας, τα 
«έξυπνα» δίκτυα και τα δίκτυα μεταφοράς 
διοξειδίου του άνθρακα.

Ο τελικός κατάλογος των έργων εγκρίθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από δι-
εξοδική ανάλυση και αξιολόγηση.  ∆ώδεκα 
ad-hoc περιφερειακές ομάδες εργασίας, 
καθεμιά από τις οποίες κάλυπτε έναν το-
μέα ή διάδρομο στρατηγικής προτεραιότη-
τας, αξιολόγησαν τα προτεινόμενα έργα και 
έως τον Ιούλιο του 2013 είχαν καταρτίσει 
καταλόγους έργων κοινού ενδιαφέροντος 
για κάθε περιφέρεια.  ∆ιενήργησαν επίσης 
διαβουλεύσεις με το ευρύ κοινό και ενδια-
φερόμενα μέρη, όπως περιβαλλοντικές μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, με αντικείμενο 
τα κυριότερα προβλήματα υποδομών και το 
σχέδιο καταλόγου με τα πιθανά έργα κοινού 
ενδιαφέροντος.  Στην κατάρτιση του τελι-
κού καταλόγου συμμετείχαν επίσης εκπρό-
σωποι των κρατών μελών το ευρωπαϊκό δί-
κτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου (ENTSO-E 
και ENTSO-G), διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς και διαχειριστές έργων από τα 
κράτη μέλη, εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
καθώς και ο Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER).

Περισσότερες πληροφορίες:
Πλήρης κατάλογος των έργων κοινού εν-
διαφέροντος ανά χώρα (υπάρχουν πληρο-
φορίες για  έργα που αφορούν άμεσα την 
Κύπρο)

(http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/
pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf)

Ενέργεια:  Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 250 
έργα υποδομής που θα μπορούν να είναι επιλέξιμα για 

χρηματοδότηση ύψους 5,85 δις Ευρώ
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Βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών 
της Ε.Ε. όσον αφορά την τηλεφόρτωση 
παιχνιδιών, βιβλίων, βίντεο και μουσικής

Χ άρη στη συντονισμένη δράση των κρατών μελών της ΕΕ και της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, 116 ιστότο-

ποι που πωλούν ψηφιακά παιχνίδια, βιβλία, 
βίντεο και μουσική έχουν ευθυγραμμιστεί 
με την νομοθεσία για τους καταναλωτές της 
ΕΕ.

Ο κ. Neven Mimica, μέλος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής αρμόδιος για την πολιτική 
καταναλωτών, δήλωσε:  «Η εφαρμογή των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών αποτελεί 
προτεραιότητα για εμένα, ιδίως εντός του 
ραγδαία μεταβαλλόμενου ψηφιακού περι-
βάλλοντος.  Χαίρομαι που ο έλεγχος αυτός 
αντιμετώπισε ορισμένες από τις πιο σημα-
ντικές πτυχές της μεταφόρτωσης ψηφιακού 
περιεχόμενου.  Ένα χρόνο πριν πάνω από 
το 50% των ιστοτόπων δεν τηρούσε τους 
ισχύοντες κανόνες, γεγονός απαράδεκτο.  
Το ποσοστό μειώθηκε στο 20% και αναμε-
νόνται περαιτέρω αποτελέσματα.  Έγιναν 
μεγάλα βήματα προόδου, αλλά θα συνε-
χίσω να μάχομαι για να γίνουν και άλλες 
βελτιώσεις».

Η εν λόγω βελτίωση της προστασίας των 
καταναλωτών είναι το αποτέλεσμα της λε-
γόμενης «σάρωσης» - ενός πανευρωπαϊ-
κού ελέγχου ιστοτόπων με σκοπό να εντοπι-
στούν παραβάσεις της νομοθεσίας για τους 
καταναλωτές και εν συνεχεία να εξασφαλι-
στεί η εφαρμογή της.  Ο έλεγχος των ιστο-
τόπων που πωλούν ψηφιακό περιεχόμενο 
πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2012.  
Οι αρχές των κρατών μελών διενέργησαν 
ελέγχους σε συνολικά 330 ιστοτόπους, κα-
λύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της αγοράς.  
Από τη λεπτομερή έρευνα των κρατικών 
αρχών προέκυψε ότι συνολικά 172 ιστότο-
ποι δεν συμμορφώνονταν με την νομοθεσία 
για τους καταναλωτές της ΕΕ.  Οι εθνικές 
αρχές επικοινώνησαν με τις εν λόγω επι-
χειρήσεις, έτσι ώστε να συμμορφωθούν 
οι ιστότοποί τους .  Μέχρι σήμερα έχουν 
συμμορφωθεί 116 ιστότοποι, ενώ 49 άλλοι 
υπόκεινται σε περαιτέρω διαδικασίες.  Σε 5 
περιπτώσεις οι παραβάσεις ήταν ήσσονος 
σημασίας και δεν δόθηκε συνέχεια από τα 
κράτη μέλη, ενώ 2 ιστότοποι δεν λειτουρ-
γούν πια.  Ύστερα από την εν λόγω παρέμ-
βαση των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη 
της ΕΕ, το 80% των 330 ιστοτόπων έχει 
πλέον ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για τους καταναλωτές.

Τι ακριβώς ελέγχθηκε;
Οι ιστότοποι είχαν ελεγχθεί για να κριθεί 
αν ήταν εύκολα προσβάσιμες οι πληροφο-
ρίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά 
των προϊόντων ή αν κρύβονταν στα «ψιλά 
γράμματα», κατά πόσο οι ιστότοποι παρεί-
χαν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου στις οποίες να μπορούν οι καταναλωτές 
να αποστείλουν τις ερωτήσεις και τα πα-
ράπονά τους αλλά και για να εξακριβωθεί 
κατά πόσο οι ιστότοποι περιείχαν θεμιτούς 
συμβατικούς όρους.  Τα κύρια προβλήματα 
που εντοπίστηκαν ήταν τα εξής:

•Καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες που 
στερούσαν από τους καταναλωτές το δι-
καίωμά τους να προσφεύγουν σε μέσα έν-
νομης προστασίας ή το δικαίωμά τους να 
αποζημιώνονται για προϊόντα που δεν λει-
τουργούσαν σωστά.

•Ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με το 
δικαίωμα υπαναχώρησης:  εξαιτίας της 
φύσης των μεταφορτώσεων, οι εμπορικές 
επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνουν τους 
καταναλωτές πριν από την αγορά ότι δεν 
μπορούν να ακυρώνουν τη μεταφόρτωση, 
εφόσον αυτή έχει αρχίσει.  Παρόλα αυτά 
αυτό δεν συνέβαινε στο 42% των ιστοτό-
πων που ελέγχθηκαν.

•Έλλειψη υποχρεωτικών πληροφοριών 
σχετικά με την ταυτότητα των εμπορικών 
επιχειρήσεων, συγκεκριμένα τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, κάτι που 
στερεί από τους καταναλωτές ένα αποτελε-
σματικό δίαυλο επικοινωνίας.

Πέρα από τη σάρωση, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή παρήγγειλε τη διενέργεια συμπλη-
ρωματικής έρευνας που αποκάλυψε ότι δεν 
παρέχονται καθόλου ή παρέχονται ελλιπείς 
πληροφορίες σχετικά με γεωγραφικούς πε-
ριορισμούς που μπορεί να ίσχυαν.  Αυτές 
οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τους 
καταναλωτές, όταν ταξιδεύουν σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, καθώς κανονικά ανα-
μένουν ότι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση 
και να χρησιμοποιούν το ψηφιακό τους πε-
ριεχόμενο χωρίς εμπόδια σε όλη την ενιαία 
αγορά.

Η ίδια έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι τα 
παιχνίδια που διαφημίζονται ως «δωρε-
άν» συχνά απαιτούσαν κάποια πληρωμή σε 

μεταγενέστερο στάδιο χωρίς όμως αυτό να 
εξηγείται με σαφήνεια εκ των προτέρων.  
Αυτές οι πρακτικές στοχεύουν άμεσα τα 
παιδιά, την πιο ευάλωτη από τις καταναλω-
τικές ομάδες και υποχρεώνουν γονείς που 
επιτρέπουν στα παιδιά τους να παίζουν παι-
χνίδια από τις αποσκευές τους να πληρώ-
νουν τεράστιους λογαριασμούς.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;
Οι εθνικές διοικητικές ή νομικές διαδικα-
σίες συνεχίζονται για 49 ιστοτόπους που 
δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί.  Το συ-
γκεκριμένο θέμα της αγοράς παιχνιδιών 
επανεξετάζεται επίσης για να διασφαλιστεί 
η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών 
και να αποφευχθούν δυσανάλογες και μη 
αναμενόμενες χρεώσεις εξαιτίας της αγο-
ράς παιχνιδιών από παιδιά.

Ιστορικό
Η «σάρωση» είναι ένας πανευρωπαϊκός 
έλεγχος ιστοτόπων για την εύρεση παρα-
βιάσεων σχετικά με τη νομοθεσία για τους 
καταναλωτές και εν συνεχεία για την εξα-
σφάλιση της εφαρμογής της.  Η σάρωση 
συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και διεξάγεται ταυτόχρονα από τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές.  Η σάρωση ψηφιακού πε-
ριεχομένου έλαβε χώρα σε 26 κράτη μέλη 
της ΕΕ, στη Νορβηγία και την Ισλανδία τον 
Ιούνιο του 2012.  Πρόκειται για την 6η σά-
ρωση από το 2007.

Ένα αυξανόμενο ποσοστό των ευρωπαίων 
πολιτών αγοράζουν ψηφιακό περιεχόμενο:  
κατά μέσο όρο το 79% των ευρωπαίων 
πολιτών έχει χρησιμοποιήσει διαδικτυακές 
υπηρεσίες μουσικής και το 60% έχει παί-
ξει διαδικτυακά παιχνίδια κατά τους 12 τε-
λευταίους μήνες.  Σύμφωνα με πηγές του 
σχετικού κλάδου η αξία της μεταφόρτωσης 
μουσικής στην ΕΕ ανήλθε στα 677 εκατομ-
μύρια ευρώ το 2010.  Οι καταναλωτές στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, 
την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία και 
το Βέλγιο εκτιμάται ότι ξόδεψαν 16,5 δισε-
κατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακά παιχνίδια 
το 2011.  Τα παιχνίδια που στοχεύουν τα 
παιδιά και διαφημίζονται ως «δωρεάν παι-
χνίδια» αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόμενο 
μερίδιο της ευρωπαϊκής αγορά παιχνιδιών 
(50% όλων των παιχνιδιών κατά τους 12 
τελευταίους μήνες).

Συνέχεια στη σελ.9
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Συνέχεια από τη σελ.8

Παράρτημα
Αριθμός ιστοτόπων που ελέγχθηκαν και συμμορφώθηκαν στις 9 Οκτωβρίου 2013
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 Επιχειρηματικές συνεργασίες
Business Co operations

•Profile ID:  BODE20130829001
German company, technology leader in ceramic 
membranes for water filtration is active in the field 
of water and waste water treatment, potable water 
treatment, ground water and aquifer water treatment 
as well as industrial applications.  The company is 
looking for trade intermediaries and representatives.

•Profile ID:  20130215016
A well-established and highly experienced Greek 
Orthopedic Implants Manufacturer is seeking serious 
distributors and representatives of their high quality 
and competitive products.  Also, they are requesting a 
manufacturing agreement for the production of parts 
and/or products in the Orthopedic and Traumatologic 
Surgery Sector.

•Profile ID:  20130110024
A UK SME designing unique wedding dress defences 
in form of a waterproof cloak which protects hair, 
make up, veil and/or headpiece from rain, puddles, 
mud and wind with the help of an elasticated hem.  
It is looking for manufacturers helping to produce it.

•Profile ID:  BRFR20130829004
French SME specialized in international trade with 
7 languages native spoken is looking for business 
partners.  The company is offering distribution services 
and is looking for partners that wish to expand their 
distribution network.  They are looking for consumer 
products in the following categories: baby products 
(furniture, toys, clothing and healthcare products).

•Profile ID:  20121130015
A Spanish company specialized in the distribution 
of animal product such as medicines and toiletries, 
food and accessories, for both, pets and farm 
animals,  is offering to distribute the products of 
foreign partners.

Please contact:
Mrs. Maria Constantinou,

European Business Support Centre – Cyprus
Enterprise Europe Network

Tel: +357 22 889749, Fax: +357 22 661044 
 Email: maria@ccci.org.cy

 Η Επιτροπή ή οποιοδήπoτε πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματος της Επιτροπής δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την πιθανή 
χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντικατοπτρίζει 

αναγκαστικά τη γνώμη ή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


