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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
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και εργαζόµενους 

να το αντιµετωπίσουν 
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Περισσότερη καινοτοµία σε µια Ευρώπη που έχει 
ακόµα µεγάλες περιφερειακές διαφορές 

Στην κατηγορία των χωρών µε «καλές επιδόσεις 
στην καινοτοµία» η Κύπρος

Η Ευρώπη κλείνει το άνοιγμα της ψαλίδας 
σχετικά με την καινοτομία με τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες και 

την Ιαπωνία, ωστόσο οι δια-
φορές ως προς τις επιδόσεις 
μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ εξακολουθούν να είναι με-
γάλες και μειώνονται με πολύ 
αργούς ρυθμούς. Σε περιφε-
ρειακό επίπεδο το άνοιγμα 
αυτό διευρύνεται, καθώς οι 
επιδόσεις στον τομέα της και-
νοτομίας έχουν επιδεινωθεί 
στο ένα πέμπτο περίπου των 
περιφερειών της ΕΕ. Αυτά εί-
ναι τα πιο βασικά αποτελέσμα-
τα του πίνακα αποτελεσμάτων 
καινοτομίας της Ένωσης για 
το 2014 και του πίνακα απο-
τελεσμάτων περιφερειακής 
καινοτομίας του 2014.
Η συνολική κατάταξη στην ΕΕ 
παραμένει σχετικά σταθερή, η 
Σουηδία βρίσκεται στην κο-
ρυφή, και την ακολουθούν η 
Δανία, η Γερμανία και η Φινλανδία - οι τέσσερις 
χώρες που επενδύουν περισσότερο στην έρευνα 
και την καινοτομία. Οι χώρες που σημειώνουν τη 
μεγαλύτερη βελτίωση στην κατάταξή τους είναι η 
Πορτογαλία, η Εσθονία και η Λετονία. Η συνολική 
πρόοδος αποδίδεται στον ανοιχτό χαρακτήρα και 
στην ελκυστικότητα του ερευνητικού συστήματος 
της ΕΕ καθώς και στη συνεργασία ως προς την 
επιχειρηματική καινοτομία και στην εμπορική αξι-
οποίηση των γνώσεων, όπως υπολογίζεται με έσο-

δα από άδειες και ευρεσιτεχνίες από το εξωτερικό. 
Ωστόσο, η αύξηση των δημόσιων δαπανών για την 

έρευνα και την ανάπτυξη 
αντισταθμίστηκε από μια 
μείωση των επενδύσεων 
επιχειρηματικού κεφαλαί-
ου και με επενδύσεις σε 
εταιρείες που δεν σχετίζο-
νται με την έρευνα και την 
ανάπτυξη.

Τέσσερις διαφορετικές 
ομάδες επιδόσεων για 

τα κράτη μέλη
Στον πίνακα επιδόσεων 
της Ένωσης για την και-
νοτομία του 2014, τα 
κράτη μέλη κατατάσσο-
νται σε τέσσερις ομάδες 
επιδόσεων:
•Η Δανία (DK), η Φινλαν-
δία (FI), η Γερμανία (DE) 
και η Σουηδία (SE) είναι 
«πρωτοπόροι της καινο-
τομίας», εφόσον οι επιδό-

σεις τους είναι πολύ υψηλότερες από εκείνες του 
μέσου όρου της ΕΕ
•Η Αυστρία (AT), το Βέλγιο (BE), η Κύπρος (CY), 
η Εσθονία (EE), η Γαλλία (FR), η Ιρλανδία (IE), το 
Λουξεμβούργο (LU), οι Κάτω Χώρες (NL), η Σλοβε-
νία (SI) και το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) είναι «χώρες 
με καλές επιδόσεις στην καινοτομία» με επιδόσεις 
οι οποίες υπερβαίνουν ή είναι κοντά στις επιδόσεις 
του μέσου όρου της ΕΕ

Συνέχεια ατη σελ. 3

Καλό Πάσχα
Σας ευχόµαστε
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Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊ-
κού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης 
Κύπρου έχει σκοπό να δείξει ότι με τη σω-
στή ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέμα-
τα 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 Δελτίο «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.

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους

Συντονίστρια Yπηρεσιών Eνημέρωσης:
Ευρωπαϊκό Κέντρο

Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά 
στην Ευρώπη

Μηνιαία έκδοση 
του ΚΕΒΕ και της 

Υπηρεσίας Ενημέρωσης 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Επιχειρηματικής 
Στήριξης Κύπρου 

Διεύθυνση: 38 Γρίβα Διγενή
 και Δεληγιώργη 3, T.K. 21455, 

1509, Λευκωσία 
Tηλ: 22889800
Φαξ: 22661044

 www.bsccyprus.org.cy
 e-mail: bsccy.moduleA@ccci.org.cy

Yπεύθυνοι ύλης: 
Στάλω Δημοσθένους,
Μαρία Κωνσταντίνου,
Μιχάλης Πρωτοπαπάς

Δημοσιογραφική 
και τεχνική επιμέλεια: 

fmw financial media way
Αρμενίας 23Β,  

Γραφείο 101, 2003, 
Στρόβολος  Λευκωσία  

τηλ: 22342005,
 Fax: 22342006

email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Ενηµερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ε.Ε.

Συμπληρώνοντας τον πιο κάτω πίνακα, θα λάβετε την πιο πρόσφατη 
πληροφόρηση (Ανακοινώσεις / Εκδόσεις) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για 

τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Παρακαλώ επιλέξτε μέχρι τρία (3) θέματα.

 Γεωργία & Αλιεία 

 Καταναλωτική Πολιτική 

 Τελωνεία & Φορολογία 

 Ενέργεια 

 Επιχειρηματικότητα & Πολιτική

     για τις ΜΜΕ

 Ευρώ 

 Υγεία & Ασφάλεια 

 Διεθνοποίηση & Επιχειρηματική

     Συνεργασία 

 Δημόσιες Συμβάσεις & Προσφορές

 Δικαίωμα Εγκατάστασης  

     & Παροχής Υπηρεσιών 

 Τυποποίηση, Πιστοποίηση, Ποιότητα 

 Τουρισμός

 Προγράμματα Συνεργασίας   

    & Αναπτυξιακής Ενίσχυσης

 Ανταγωνισμός

 Πολιτισμός & Μέσα Ενημέρωσης

 Οικονομικές & Νομισματικές Υποθέσεις

 Διεύρυνση

 Περιβάλλον

 Ελεύθερη Διακίνηση Εμπορευμάτων

 Γενικά & Θεσμικά Θέματα 

 Kοινωνική Πολιτική & Απασχόληση

 Επαγγελματική Κατάρτιση & Εκπαίδευση

 Μεταφορές

Όνομα Εταιρείας/Οργανισμού: .................................................................................. 

Όνομα Υπευθύνου: ..................................................................................................... 

Δραστηριότητα Εταιρείας: ........................................................................................... 

Διεύθυνση:...................................................................................................................

Τ. Τομέας: ...................................... Τ. Θυρίδα: ...........................................................

Τηλ.: ........................................... Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ................................................

Αποστείλετε το απόκομμα αυτό στο Fax 22661044 ή στο ΚΕΒΕ, 
υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, T.Θ. 21455, 1509, Λευκωσία.

πληροφορίες
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Συνέχεια από σελ. 1

θέμα

•Οι επιδόσεις της Κροατίας (HR), της Τσεχικής Δημοκρατίας (CZ), 
της Ελλάδας (EL), της Ουγγαρίας (HU), της Ιταλίας (IT), της Λι-
θουανίας (LT), της Μάλτας (MT), της Πολωνίας (PL), της Πορτο-
γαλίας (PT), της Σλοβακίας (SK) και της Ισπανίας (ES), είναι χαμη-
λότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Πρόκειται για χώρες με 
«μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία».
•Η Βουλγαρία (BG), η Λετονία (LV) και η Ρουμανία (RO) είναι 
«χώρες με χαμηλές επιδόσεις στην καινοτομία», οι επιδόσεις τους 
είναι πολύ χαμηλότερες από τις επιδόσεις του μέσου όρου της ΕΕ.
 

Ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας 
των πρωτοπόρων της καινοτομίας;

Οι πλέον καινοτόμες χώρες έχουν καλές επιδόσεις και βρίσκονται 
ξεκάθαρα πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε όλους τους τομείς 
- από την έρευνα και τα συστήματα ανώτερης εκπαίδευσης, τις 
δραστηριότητες καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τη πνευματική 
ιδιοκτησία έως την καινοτομία στις ΜΜΕ και τα οικονομικά απο-
τελέσματα, κάτι που μαρτυρά ισορροπημένα εθνικά συστήματα 
έρευνας και καινοτομίας.

Θέση της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο
Στο πλαίσιο της ευρύτερης Ευρώπης, η Ελβετία επιβεβαιώνει τη 
θέση που είχε ως πρωτοπόρος σε όλους τους τομείς της καινοτο-
μίας ξεπερνώντας συνεχώς σε επιδόσεις όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Νότια Κορέα, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία 
έχουν προβάδισμα στις επιδόσεις καινοτομίας σε σχέση με όλη την 
ΕΕ. Παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια η διαφορά μεταξύ των ΗΠΑ 
και της Ιαπωνίας μειώθηκε στο μισό, η διαφορά με τη Νότια Κορέα 
αυξάνεται.
Η ΕΕ εξακολουθεί να έχει προβάδισμα στις επιδόσεις σε σχέση με 
την Αυστραλία, τον Καναδά και το σύνολο των χωρών BRICS (Βρα-
ζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική). Αυτό το προβάδισμα είναι 
σταθερό ή και αυξανόμενο, εκτός από την περίπτωση της Κίνας, η 
οποία πλησιάζει γρήγορα.

Πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής 
καινοτομίας του 2014

Φέτος ο πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας της Ένωσης συνο-
δεύεται από τον πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας 

του 2014, ο οποίος παρέχει συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων 
στον τομέα της καινοτομίας σε 190 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της Νορβηγία και της Ελβετίας, με τη χρήση περιορισμέ-
νου αριθμού δεικτών για την έρευνα και την καινοτομία.

Ιστορικό του πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας
Ο πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας της Ένωσης για το 2014 
βασίζεται σε 25 διαφορετικούς δείκτες, που διαιρούνται σε τρεις 
ευρείς τομείς:
Καταλύτες: δηλαδή τα βασικά στοιχεία που καθιστούν δυνατή την 
καινοτομία - ανθρώπινο δυναμικό, ανοικτά, άριστα και ελκυστικά 
συστήματα έρευνας, χρηματοδότηση και υποστήριξη.
Δραστηριότητες επιχειρήσεων: οι οποίες ενσωματώνουν προσπά-
θειες καινοτομίας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις - επενδύσεις επι-
χειρήσεων, συνδέσεις και επιχειρηματικότητα, περιουσιακά στοι-
χεία πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αποτελέσματα: τα οποία δείχνουν πώς αυτό μετατρέπεται σε πλε-
ονεκτήματα για την οικονομία συνολικά - παραγωγοί καινοτομίας, 
οικονομικά αποτελέσματα.

Για πληροφορίες:

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης για τον πίνακα αποτελεσμάτων και-
νοτομίας της Ένωσης του 2014 είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη 
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/
innovation-scoreboard/index_en.htm

Innovation Union Scoreboard 2014
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-
2014_en.pdf)

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης για τον πίνακα αποτελεσμάτων πε-
ριφερειακής καινοτομίας της Ένωσης του 2014 είναι διαθέσιμο 
στην ακόλουθη διεύθυνση:
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-
innovation/)

	  

Σχήμα: Επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας των κρατών μελών της ΕΕ
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Υπηρεσία Διαµεσολάβησης του ΚΕΒΕ

Σ ας ανακοινώνουμε την έναρξη 
της λειτουργίας της νέας υπηρε-
σίας του ΚΕΒΕ, της Υπηρεσίας 

Διαμεσολάβησης.  Η διαμεσολάβηση είναι 
μια εναλλακτική, φιλική μέθοδος επίλυσης 
διαφορών, και χρησιμοποιείται για την επί-
λυση εμπορικών όσο και άλλων διαφορών 
με ειρηνικό, αποτελεσματικό, γρήγορο και 
οικονομικό τρόπο.

Πρόκειται για μια πάνω σε εθελοντική βάση 
παρέμβαση ενός αμοιβαία αποδεκτού τρί-
του (του διαμεσολαβητή) σε μια διαφορά, 
όπου δια μέσου μιας διαπραγματευτικής 
διαδικασίας επιδιώκεται γεφύρωση των 
διαφορών και εξεύρεση μιας αμοιβαίας 
αποδεκτής συμφωνίας.  Αυτό βέβαια προϋ-
ποθέτει απόφαση και των δύο πλευρών να 
προχωρήσουν σε ειρηνική επίλυση των δι-
αφορών τους και να αποφύγουν τη δικαστι-
κή διαδικασία.  Τα πλεονεκτήματα / οφέλη 
όμως είναι τεράστια.

Η Υπηρεσία τίθεται στην εξυπηρέτηση του 
επιχειρηματικού κόσμου την καταλληλότε-
ρη στιγμή αφού όπως είναι γνωστό η πρω-
τόγνωρη οικονομική κρίση που αντιμετω-
πίζουμε καθιστά εξαιρετικά επιτακτική την 
ανάγκη για γρήγορη επίλυση επιχειρημα-
τικών (και όχι μόνο) διαφορών με άκρως 
οικονομικό τρόπο.  Οι χρεώσεις της Υπη-
ρεσίας Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ βρίσκο-
νται σε πολύ χαμηλά επίπεδα με σκοπό την 
ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να χρησιμο-
ποιούν πρώτιστα τη διαμεσολάβηση για την 
επίλυση των διαφορών τους.

Η διαμεσολάβηση έχει αναγνωριστεί ως 
η πιο πετυχημένη διαδικασία από όλες τις 

μεθόδους επίλυσης διαφορών περιλαμβα-
νομένης και της δικαστικής διαδικασίας.  
Ειδικά όσον αφορά τη δικαστική οδό, η 
οποία είναι χρονοβόρα και πολλές φορές 
πολυέξοδη, ιδιαίτερα δε στην Κύπρο, η 
διαμεσολάβηση προσφέρεται σε πολλές 
περιπτώσεις για υποκατάσταση της οδού 
των δικαστηρίων λόγω των εμφανών πλεο-
νεκτημάτων της.  Τα πολλά πλεονεκτήματα 
της διαμεσολάβησης έχουν αναγνωριστεί 
και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση η 
οποία την έχει προωθήσει μέσω σχετικών 
Οδηγιών σε όλα τα κράτη μέλη.

Με βάση λοιπόν τα πιο πάνω και ιδιαίτε-
ρα για σκοπούς εναρμόνισης με τη σχετική 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία ψηφίστηκε περί τα 
τέλη του 2012 από την Κυπριακή Βουλή 
των Αντιπροσώπων «Ο Περί Ορισμένων Θε-
μάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφο-
ρές Νόμος του 2012 (Ν. 159(Ι)(2012)» 
ο οποίος πλέον ρυθμίζει τα θέματα της 
διαμεσολάβησης και θεσμοθετεί εθνικές 

διαδικασίες διαμεσολάβησης σε αστικές 
διαφορές, περιλαμβανομένων εμπορικών 
διαφορών.  Με βάση τη νομοθεσία τηρείται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Μητρώο Δι-
αμεσολαβητών στο οποίο εγγράφονται κα-
τάλληλα καταρτισμένα πρόσωπα στα οποία 
παρέχεται το δικαίωμα να επενεργούν ως 
διαμεσολαβητές.  Αναφέρεται ότι οι πρόνοι-
ες και οι διαδικασίες της Υπηρεσίας Διαμε-
σολάβησης του ΚΕΒΕ συνάδουν πλήρως με 
τη νομοθεσία ενώ όλοι οι διαμεσολαβητές 
της Υπηρεσίας του ΚΕΒΕ είναι εγγεγραμ-
μένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του 
Υπουργείου.

Η πρόσβαση στην Υπηρεσία Διαμεσολάβη-
σης του ΚΕΒΕ είναι απλή και άμεση.  Απλά 
επικοινωνήστε με τον κο Λεωνίδα Πασχα-
λίδη, ηλ. ταχ. leonidap@ccci.org.cy ή κα 
Δήμητρα Παλάοντα, ηλ. ταχ. demetrap@
ccci.org.cy ή κα Γεωργία Βενιζέλου ηλ. ταχ. 
gvenizelou@ccci.org.cy, τηλ. 22889840, 
φαξ 22668630.

Ζητήστε το δωρεάν Ενηµερωτικό Δελτίο του OSHA

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το δωρεάν ηλεκτρονικό μηνιαίο Ενημερω-
τικό Δελτίο το οποίο εκδίδει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Εργασία , παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την 
πιο κάτω ιστοσελίδα (http://osha.europa.eu/el/news/oshmail)
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Αφερεγγυότητα:  
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα προσέγγιση 

για τη διάσωση επιχειρήσεων, ώστε οι έντιμοι 
επιχειρηματίες να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρου-
σίασε στις 12 Μαρτίου 2014, 
μια σειρά κοινών αρχών για τις 

εθνικές διαδικασίες αφερεγγυότητας όσον 
αφορά τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες.  Στόχος είναι να 
μετατοπιστεί το κέντρο βάρους από την εκ-
καθάριση στην ενθάρρυνση των βιώσιμων 
επιχειρήσεων να προβαίνουν σε αναδιάρ-
θρωση έγκαιρα, ώστε να αποφεύγουν τη 
διαδικασία αφερεγγυότητας.  Κάθε χρόνο 
200.000 επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ βρί-
σκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο πτώ-
χευσης και 1,7 εκατομμύρια πολίτες χά-
νουν ως αποτέλεσμα τη δουλειά τους.  Για 
τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει 
να δώσεις στις βιώσιμες επιχειρήσεις μια 
ευκαιρία για αναδιάρθρωση και συνέχιση 
της λειτουργίας τους.  Η αναθεώρηση των 
εθνικών κανόνων αφερεγγυότητας θα είναι 
διπλά επωφελής:  θα βοηθά τις βιώσιμες 
επιχειρήσεις να παραμένουν σε λειτουρ-
γία και, συνεπώς, να μην χάνονται θέσεις 
εργασίας, αλλά παράλληλα θα δημιουργεί 
και ένα καλύτερο περιβάλλον για τους πι-
στωτές, οι οποίοι θα μπορούν να ανακτούν 
μεγαλύτερο μέρος της επένδυσής τους 
απ’ ό,τι αν ο οφειλέτης κήρυττε πτώχευση.  
Όταν έντιμοι επιχειρηματίες πτωχεύουν, 
πρέπει να τους δίνεται άμεσα μια δεύτερη 
ευκαιρία γιατί, όπως δείχνουν τα στοιχεία, 
οι προσπάθειές τους στέφονται με μεγαλύ-
τερη επιτυχία τη δεύτερη φορά.  Η σύσταση 
που εκδόθηκε είναι αποτέλεσμα της δημό-
σιας διαβούλευσης που διενεργήθηκε πέ-
ρυσι με θέμα τη διαμόρφωση μιας ευρωπα-
ϊκής προσέγγισης για την αφερεγγυότητα, 
καθώς και της πρότασης για αναθεώρηση 
των υφιστάμενων ευρωπαϊκών κανόνων 
που διέπουν τις διασυνοριακές περιπτώσεις 
αφερεγγυότητας, η οποία εγκρίθηκε πρό-
σφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Οι επιχειρήσεις έχουν καθοριστική συμ-
βολή στη δημιουργία πλούτου και απασχό-
λησης, αλλά η σύσταση μιας επιχείρησης 
– και η διατήρηση της σε λειτουργία – είναι 
δύσκολη υπόθεση, ιδίως στις σημερινές 
οικονομικές συνθήκες», δήλωσε η αντι-

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
Επίτροπος Δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντιγκ .  
«Καθώς αυξάνεται όλο και περισσότερο ο 
αριθμός των επιχειρήσεων που αντιμετωπί-
ζουν οικονομικές δυσκολίες σε όλη την Ευ-
ρώπη, πρέπει να επανεξετάσουμε την προ-
σέγγισή μας όσον αφορά τις περιπτώσεις 
αφερεγγυότητας επιχειρήσεων.  Μπορεί 
η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία του Χένρυ 
Φορντ να έπαψε να λειτουργεί μετά από 
18 μόνον μήνες, όμως ο ίδιος ίδρυσε στη 
συνέχεια μια από τις πιο επιτυχημένες εται-
ρείες στον κόσμο.  Δεν πρέπει να πνίγουμε 
την καινοτομία.  Ακόμη και αν ένας έντιμος 
επιχειρηματίας δεν πετυχαίνει με την πρώ-
τη, πρέπει να μπορεί να προσπαθήσει ξανά.  
Οι κανόνες περί αφερεγγυότητας πρέπει να 
διευκολύνουν ένα νέο ξεκίνημα».

«Είναι αναγκαίο να θέσουμε σε εφαρμο-
γή ένα αποτελεσματικό μηχανισμό που θα 
επιτρέπει τον διαχωρισμό ανάμεσα στους 
έντιμους και τους δόλιους επιχειρηματίες.  
Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία για να περι-
οριστεί το στίγμα που συνεπάγεται σήμερα 
μια πτώχευση», τόνισε ο Αντόνιο Ταγιάνι, 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και Επίτροπος Επιχειρήσεων και Βιομηχα-
νίας.  «Αυτός ο διαχωρισμός θα συμβάλει 
στην άρση των διακρίσεων ενάντια στους 
επιχειρηματίες εκείνους που δεν κήρυξαν 
πτώχευση με δόλιο σκοπό, ώστε να μπο-
ρούν να είναι επιλέξιμοι για στήριξη όταν 
ξεκινούν νέο επιχειρηματικό εγχείρημα».

Η σημερινή σύσταση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής θα συμβάλει στη δημιουργία ενός 

συνεκτικού πλαισίου για τους εθνικούς 
κανόνες αφερεγγυότητας, καθώς καλεί τα 
κράτη μέλη:

•να διευκολύνουν την αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονο-
μικές δυσχέρειες σε πρώιμο στάδιο, προ-
τού δηλαδή κινηθεί η επίσημη διαδικασία 
αφερεγγυότητας, και χωρίς χρονοβόρες ή 
δαπανηρές διαδικασίες, ώστε να περιορίζε-
ται το ενδεχόμενο προσφυγής στην εκκα-
θάριση

•να επιτρέπουν στους οφειλέτες να προ-
βαίνουν σε αναδιάρθρωση της επιχείρησής 
τους χωρίς να χρειάζεται να κινήσουν επι-
σήμως δικαστικές διαδικασίες

•να δίνουν στις επιχειρήσεις που αντιμετω-
πίζουν οικονομικές δυσκολίες τη δυνατότη-
τα να ζητήσουν προσωρινή αναστολή έως 
και τέσσερις μήνες (η οποία θα μπορεί να 
ανανεώνεται χωρίς όμως να υπερβαίνει το 
διάστημα των 12 μηνών) προκειμένου να 
καταρτίσουν ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης 
προτού να μπορούν οι πιστωτές να κινή-
σουν διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης 
εναντίον τους 

•να διευκολύνουν τη διαδικασία κατάρτι-
σης ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης, έχοντας 
κατά νου το συμφέρον τόσο των οφειλετών 
όσο και των πιστωτών και προσβλέποντας 
στην αύξηση των πιθανοτήτων διάσωσης 
μιας βιώσιμης επιχείρησης 

•να μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες μιας 
πτώχευσης για τη μελλοντική δυνατότητα 
του επιχειρηματία να κάνει ένα νέο ξεκίνη-
μα, ιδίως με την απαλλαγή από χρέη εντός 
τριών ετών το πολύ.

Επόμενα βήματα:  η σύσταση καλεί τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα μέσα σε έναν χρόνο.  Δεκαοκτώ μή-
νες μετά την έκδοση της σύστασης, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει την κα-
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τάσταση, βάσει των ετήσιων εκθέσεων των 
κρατών μελών, για να εκτιμήσει εάν απαι-
τούνται περαιτέρω μέτρα ώστε να ενισχυθεί 
η οριζόντια προσέγγιση της σύστασης για 
την αφερεγγυότητα.

Ιστορικό
Οι πτωχεύσεις αποτελούν σύνηθες φαινό-
μενο σε μια δυναμική, σύγχρονη οικονομία.  
Περίπου οι μισές επιχειρήσεις επιβιώνουν 
για διάστημα κάτω των πέντε ετών, και 
περίπου 200.000 επιχειρήσεις αντιμετω-
πίζουν κάθε χρόνο διαδικασία αφερεγγυ-
ότητας στην ΕΕ.  Αυτό σημαίνει ότι 600 
περίπου επιχειρήσεις κηρύσσουν κάθε 
μέρα πτώχευση στην Ευρώπη.  Ένα τέταρτο 
αυτών των πτωχεύσεων έχει διασυνοριακό 
χαρακτήρα.  Ο αριθμός των διαδικασιών 
αφερεγγυότητας αυξάνει όλο και περισ-
σότερο – από τότε που ξεκίνησε η κρίση ο 
αριθμός των πτωχεύσεων έχει διπλασιαστεί 
και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί 
και το 2014.

Παράλληλα, έχει αποδειχθεί ότι οι επιχειρη-
ματίες που έχουν αποτύχει διδάσκονται από 
τα λάθη τους, και σε γενικές γραμμές εί-
ναι περισσότερο επιτυχημένοι στη δεύτερη 
προσπάθειά τους.  Έως και ποσοστό 18% 
όλων των μετέπειτα επιτυχημένων επιχειρη-
ματιών είχε αποτύχει στην πρώτη του επι-
χείρηση.

Επομένως, είναι σημαντικό να ισχύουν 
σύγχρονοι κανόνες και αποτελεσματικές 
διαδικασίες, ούτως ώστε να βοηθούνται 
οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν ικανό 
οικονομικό εκτόπισμα να ξεπερνούν τις οι-
κονομικές δυσχέρειες και να δίνεται στους 
επιχειρηματίες μια «δεύτερη ευκαιρία».  
Παρ’ όλα αυτά, τα πλαίσια που διέπουν τις 
περιπτώσεις αφερεγγυότητας σε πολλές 
χώρες της ΕΕ οδηγούν τις βιώσιμες κατά τα 
άλλα επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οι-
κονομικές δυσκολίες στην εκκαθάριση αντί 
για την αναδιάρθρωση.  Εμποδίζουν επίσης 
τους έντιμους επιχειρηματίες να έχουν μια 
δεύτερη ευκαιρία μετά τη διαδικασία αφε-
ρεγγυότητας, καθώς προβλέπουν μια μα-
κρά περίοδο αποκατάστασης.

Η πείρα δείχνει ότι όσο νωρίτερα προβούν 
σε αναδιάρθρωση οι επιχειρήσεις που βρί-
σκονται σε δυσχερή θέση, τόσο μεγαλύτε-
ρες πιθανότητες επιτυχίας έχουν.  Όμως, η 
αναδιάρθρωση σε πρώιμο στάδιο (προτού 
ξεκινήσουν οι επίσημες διαδικασίες αφε-

ρεγγυότητας) δεν είναι δυνατή σε αρκετές 
χώρες (π.χ. στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, 
την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τη 
Σλοβακία, τη Δανία) και, όπου υπάρχουν 
επιλογές, οι διαδικασίες μπορούν να είναι 
αποτελεσματικές και δαπανηρές, μειώνο-
ντας τις δυνατότητες επιβίωσης των επιχει-
ρήσεων.  Τέλος, σε ορισμένες χώρες μπο-
ρεί να περάσουν πολλά χρόνια έως ότου να 
γίνει απαλλαγή έντιμων επιχειρηματιών που 
πτώχευσαν από παλαιά χρέη, ώστε να μπο-
ρέσουν να προβούν σε νέο επιχειρηματικό 
εγχείρημα (Αυστρία, Βέλγιο, Εσθονία, Ελ-
λάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμ-
βούργο, Μάλτα, Κροατία, Πολωνία, Πορ-
τογαλία, Ρουμανία.  Στην περίπτωση ενός 
έντιμου επιχειρηματία, η συντόμευση της 
περιόδου απαλλαγής από τα χρέη θα δια-
σφάλιζε ότι η πτώχευση μιας επιχείρησης 
δεν θα κατέληγε σε «θανατική καταδίκη» 
του.

Οι διαφορές ανάμεσα στις νομοθεσίες των 
κρατών μελών επηρεάζει τα ποσοστά ανά-
κτησης των διασυνοριακών πιστωτών, τις 
αποφάσεις για διασυνοριακές επενδύσεις, 
και την αναδιάρθρωση ομίλων επιχειρή-
σεων.  Μια πιο συνεκτική προσέγγιση σε 
επίπεδο ΕΕ δεν θα βελτίωνε μόνο την ανά-
κτηση οφειλών για τους πιστωτές και τη 
ροή των διασυνοριακών επενδύσεων, αλλά 
θα είχε επίσης θετικό αντίκτυπο για την επι-
χειρηματικότητα, την απασχόληση και την 
καινοτομία.

Το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο στον τομέα 
της αφερεγγυότητας 
Το ευρωπαϊκό δίκαιο για τις διασυνοριακές 
διαδικασίες αφερεγγυότητας καθορίζεται 
στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 
σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας 
(«Κανονισμός περί των διαδικασιών αφε-
ρεγγυότητας»), ο οποίος άρχισε να εφαρμό-
ζεται στις 31 Μαΐου 2002.  Ο Κανονισμός 
περιέχει κανόνες σχετικά με τη διεθνή δι-
καιοδοσία, την αναγνώριση και το εφαρμο-
στέο δίκαιο και προβλέπει τον συντονισμό 
διαδικασιών αφερεγγυότητας που έχουν 
κινηθεί σε διάφορα κράτη μέλη.  Ο Κανονι-
σμός αυτός εφαρμόζεται όταν ο οφειλέτης 
έχει εγκατάσταση ή πιστωτές σε άλλο κρά-
τος μέλος.

Τον Δεκέμβριο του 2012, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη μέτρων 
για τον εκσυγχρονισμό αυτών των κανόνων 
περί αφερεγγυότητας.  Στις 5 Φεβρουαρίου 

2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε 
υπέρ της πρότασης της Επιτροπής, επί της 
οποίας συμφώνησαν στη συνέχεια και οι 
υπουργοί των κρατών μελών στο Συμβούλιο 
ώστε να γίνει νόμος.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διε-
νήργησε δημόσια διαβούλευση με θέμα μια 
ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αποτυχία και 
την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων τον 
Ιούλιο του 2013, θέλοντας να συγκεντρώ-
σει απόψεις για σημαντικά ζητήματα όπως 
ο χρόνος που απαιτείται για την απαλλαγή 
από το χρέος, οι προϋποθέσεις κίνησης της 
διαδικασίας, οι κανόνες για τα σχέδια ανα-
διάρθρωσης και τα αναγκαία μέτρα για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αρκετά κράτη μέρη έλαβαν συστάσεις στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου – του 
κύκλου συντονισμού των οικονομικών πο-
λιτικών των κρατών μελών της ΕΕ – με 
τις οποίες καλούνταν να μεταρρυθμίσουν 
ορισμένες πτυχές των συστημάτων τους 
περί αφερεγγυότητας (αυτό ισχύει για την 
Ισπανία, τη Λετονία, τη Μάλτα και τη Σλο-
βενία).  Αρκετά άλλα κράτη μέλη έχουν 
ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης της 
νομοθεσίας τους με στόχο να παράσχουν 
περισσότερες δυνατότητες διάσωσης στις 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχερή οι-
κονομική θέση, να μειώσουν τις περιόδους 
απαλλαγής και να βελτιώσουν γενικότερα 
την αποτελεσματικότητα των πλαισίων που 
έχουν θεσπίσει για τις περιπτώσεις αφερεγ-
γυότητας (πρόκειται για τις Κάτω Χώρες, το 
Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Λετονία, 
την Κύπρο, την Εσθονία, την Κροατία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο).

Περισσότερες πληροφορίες: 

Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφο-
ρά την πτώχευση και αφερεγγυότητα των 
επιχειρήσεων:

(http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/
news/140312_en.htm)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – διαδικασίες αφε-
ρεγγυότητας:

(http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/
insolvency/index_en.htm)
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Η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή 
Επιτροπή πρό-
τεινε νέο κα-

νονισμό για τη βιολογική 
παραγωγή και την επι-
σήμανση των βιολογικών 
προϊόντων.  Οι ανησυχίες 
των καταναλωτών και των 
παραγωγών αποτελούν 
τον πυρήνα της νέα πρό-
τασης που αποσκοπεί 
στην αντιμετώπιση των 
αδυναμιών του ισχύοντος 
συστήματος.  Την τελευ-
ταία 10ετία, το μέγεθος 
της αγοράς βιολογικών 
προϊόντων στην ΕΕ έχει 
τετραπλασιαστεί και, ως 
εκ τούτου, οι σχετικοί 
κανόνες πρέπει να ανα-
θεωρηθούν ώστε ο κλάδος να μπορέσει να 
συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να 
αντιμετωπίσει μελλοντικές προκλήσεις.

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανά-
πτυξης Ντατσιάν Τσόλος, δήλωσε:  «Το 
μέλλον του κλάδου βιολογικών στην ΕΕ 
εξαρτάται από την ποιότητα και την ακε-
ραιότητα των προϊόντων που πωλούνται με 
το ευρωπαϊκό λογότυπο βιολογικής παρα-
γωγής.  Η Επιτροπή έχει ταχθεί υπέρ της 
βελτίωσης και την επέκτασης της βιολογι-
κής παραγωγής στην ΕΕ, μέσω της εδραί-
ωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών 
στα βιολογικά προϊόντα και της άρσης των 
εμποδίων για την ανάπτυξη της βιολογικής 
γεωργίας.  Αυτή η δέσμη μέτρων είναι καλή 
για τους καταναλωτές αλλά και για τους πα-
ραγωγούς.  Οι καταναλωτές θα έχουν μεγα-
λύτερες εγγυήσεις για τα βιολογικά προϊό-
ντα που παράγονται και πωλούνται στην ΕΕ 
και παράλληλα, οι αγρότες, οι παραγωγοί 
και οι έμποροι λιανικής θα έχουν πρόσβαση 
σε μια μεγαλύτερη αγορά, τόσο εντός όσο 
και εκτός της ΕΕ».

Η πρόταση εστιάζει σε τρεις κύριους στό-
χους:  διατήρηση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών, διατήρηση της εμπιστοσύνης 
των παραγωγών και διευκόλυνση των αγρο-
τών να στραφούν στη βιολογική παραγωγή.  
Σκοπός είναι να παραμείνει η βιολογική πα-
ραγωγή πιστή στις αρχές και στους στόχους 
της, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκί-
ες του κοινού σχετικά με την περιβαλλοντι-
κή προστασία και την ποιότητα.  Ειδικότερα, 
με την πρόταση της Επιτροπής:

• Θα ενισχυθούν και θα εναρμονιστούν 
οι κανόνες, τόσο για τα ευρωπαϊκά όσο 
και για τα εισαγόμενα προϊόντα, με την 
κατάργηση ορισμένων εξαιρέσεων που 
ισχύουν σήμερα όσον αφορά την παρα-
γωγή και τους ελέγχους,

• Θα ενισχυθούν οι έλεγχοι, καθώς θα 
πραγματοποιούνται βάσει ανάλυσης των 
κινδύνων,

• Θα διευκολυνθούν οι μικροκαλλιεργητές 
στη μετάβασή τους προς τη βιολογική 
γεωργία, καθώς θα τους προσφέρεται 
η δυνατότητα να ενταχθούν σε σύστημα 
ομαδικής πιστοποίησης,

• Θα ληφθεί περισσότερο υπόψη η διεθνής 
διάσταση του εμπορίου βιολογικών προϊ-
όντων, με την προσθήκη νέων διατάξεων 
για τις εξαγωγές βιολογικών προϊόντων 
και , τέλος,

• Θα απλουστευτεί η νομοθεσία ώστε να 
μειωθεί το διοικητικό κόστος και να βελτι-
ωθεί η διαφάνεια.

Για να βοηθηθούν οι γεωργοί, οι παραγω-
γοί και οι έμποροι λιανικής πώλησης βιο-
λογικών προϊόντων να προσαρμοστούν στις 
προτεινόμενες αλλαγές, κα να αντιμετω-
πίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις, η επι-
τροπή ενέκρινε επίσης ένα σχέδιο δράσης 
για το μέλλον της παραγωγής βιολογικών 
προϊόντων στην Ευρώπη.  Σύμφωνα με το 
σχέδιο, παρέχεται στους αγρότες καλύτερη 
ενημέρωση για την αγροτική ανάπτυξη και 
τις πρωτοβουλίες της γεωργικής πολιτικής 

της ΕΕ για τη στήριξη της 
βιολογικής παραγωγής, 
ενισχύονται οι δεσμοί με-
ταξύ των ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας, αφενός, και 
βιολογικής παραγωγής, 
αφετέρου, και προωθείται 
η κατανάλωση βιολογικών 
προϊόντων, π.χ. στα σχο-
λεία ή στο πλαίσιο δημόσι-
ων συμβάσεων.

Ιστορικό
Η πρόταση, η οποία πρό-
κειται να υποβληθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο, βασίζε-
ται στα συμπεράσματα μιας 
εκτεταμένης διαβούλευσης 

που ξεκίνησε το 2012 και περιελάμβανε 
μια σειρά επαφών με Ευρωπαίους και δι-
εθνείς ειδικούς σε θέματα βιολογικής πα-
ραγωγής.  Μια δημόσια διαβούλευση που 
πραγματοποιήθηκε το 2013 είχε τεράστια 
απήχηση στο κοινό (λήφθηκαν 45 000) 
απαντήσεις, κυρίως από καταναλωτές παρά 
από παραγωγούς).  Η δημόσια διαβούλευ-
ση έφερε στο φως τις ανησυχίες του κοινού 
σχετικά με το περιβάλλον και τα θέματα ποι-
ότητας που κατέδειξε την ισχυρή επιθυμία 
των πολιτών για ενισχυμένους και πιο ομοι-
όμορφους κανόνες βιολογικής παραγωγής 
στην ΕΕ.

Η βιολογική γεωργία συνδυάζει βέλτιστες 
περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό 
βιοποικιλότητας, διατήρηση των φυσικών 
πόρων, και υψηλά πρότυπα παραγωγής 
που βασίζονται σε φυσικές ουσίες και δι-
εργασίες.  Προμηθεύει μια ιδιαίτερη αγορά 
η οποία καλύπτει τη ζήτηση συγκεκριμένων 
προϊόντων από τους καταναλωτές, ενώ ταυ-
τόχρονα συνεισφέρει στο δημόσιο καλό, 
μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, 
της καλής διαβίωσης των ζώων και της 
αγροτικής ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ιστότοπος βιολογικής γεωργίας (βλέπε τμή-
ματα:  Πολιτική της ΕΕ / ανάπτυξη της πολι-
τικής και τελευταία νέα)
(http://ec.europa.eu/agriculture/organic/
index_en.htm)
Δημόσια διαβούλευση 2013
(http://ec.europa.eu/agriculture/organic/
organic-farming/news/index_en.htm)

Πρόταση της Επιτροπής για περισσότερα 
και καλύτερα βιολογικά προϊόντα

θέματα
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Ώθηση για την ασφάλεια των καταναλωτών 
Δέκατη επέτειος του ευρωπαϊκού συστήµατος 

έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα προϊόντα

Ε δώ και 10 χρόνια τω κοινοτικό 
σύστημα ταχείας ανταλλαγής 
πληροφοριών (RAPEX) προστα-

τεύει τους ευρωπαίους καταναλωτές από 
τα μη ασφαλή μη διατροφικά προϊόντα.  Το 
2013 ελήφθησαν συνολικά 2.364 μέτρα 
από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.  Αυτό σημαίνει ότι οι κοινοποιήσεις 
αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σύγκριση με το 
2012 και ότι συνεχίζεται η αυξητική τάση 
που είναι εμφανής από τη θέσπιση του 
RAPEX, to 2003.

“To RAPEX δείχνει ότι η Ευρώπη είναι σε 
εγρήγορση και ότι μεριμνά για την ασφά-
λεια των 500 εκατομμυρίων πολιτών μας.  
Είναι ένα παράδειγμα επιτυχημένης συνερ-
γασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των 
οργάνων της ΕΕ προς όφελος των πολιτών 
μας.  Η δέκατη επέτειος του RAPEX μαρ-
τυρά την ολοένα αυξανόμενη σημασία που 
αποδίδουν οι αρχές επιβολής στη συνεργα-
σία για την εξασφάλιση μιας ασφαλέστε-
ρης ενιαίας αγοράς», δήλωσε ο κ. Neven 
Mimica, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για 
την Πολιτική Καταναλωτών.

Το RAPEX είναι το κοινοτικό σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ των κρα-
τών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τα μη διατροφικά προϊόντα.  Αποστολή 
του είναι η άμεση διάδοση πληροφοριών 
σχετικά με τα ενδεχομένως επικίνδυνα προ-
ϊόντα και τις εθνικές ενέργειες επιβολής 
του νόμου.  Με τον τρόπο αυτόν εντοπίζο-
νται έγκαιρα και απομακρύνονται ταχύτερα 
από τις αγορές της ΕΕ τα προϊόντα που 
εγκυμονούν κίνδυνο για τους καταναλωτές.

Από τη θέσπισή του, το 2003, το RAPEX  
παρουσιάζει συνεχή και σταθερή αύξηση 
από την άποψη των κοινοποιήσεων που 
λαμβάνονται και των δράσεων που αναλαμ-
βάνονται για την αντιμετώπιση των σχετικών 
κινδύνων.  Από περίπου 200 κοινοποιήσεις 
το 2003. Το RAPEX λαμβάνει τώρα και δι-
ανέμει περισσότερες από 2000 κοινοποιή-
σεις σε ετήσια βάση.

Ποια προϊόντα εγκυμονούν κινδύνους;

Το 2013 τα είδη ένδυσης, τα κλωστοϋφα-
ντουργικά προϊόντα και τα είδη μόδας κα-
θώς και τα παιχνίδια (και οι δύο κατηγορίες 
από 25%) ήταν οι δύο βασικές κατηγορί-
ες προϊόντων για τις οποίες χρειάστηκε να 
ληφθούν διορθωτικά μέτρα.  Μερικοί από 
τους συχνότερα κοινοποιούμενους κινδύ-
νους που προκαλούνται από τα προϊόντα 
αυτά είναι οι χημικοί κίνδυνοι, ο κίνδυνος 
στραγγαλισμού, ο κίνδυνος τραυματισμού 
και ο κίνδυνος πνιγμού.

Χημικοί κίνδυνοι εντοπίζονται τόσο σε είδης 
ένδυσης όσο και σε παιχνίδια (π.χ. χρώμιο 
VI σε υποδήματα και δερμάτινα είδη, φθα-
λικές ενώσεις σε παιχνίδια).  Ο κίνδυνος 
στραγγαλισμού ή τραυματισμού λόγω της 
παρουσίας κορδονιών περίσφιξης και κορ-
δονιών άλλου είδους ήταν οι κύριοι λόγοι 
υποβολής κοινοποιήσεων για είδη ένδυσης.  
Άλλα παραδείγματα προϊόντων που απαγο-
ρεύτηκαν το 2013 περιλαμβάνουν κάποια 
είδη παιδικής φροντίδας (ασταθείς μπανιέ-
ρες για μωρά, καροτσάκια που καταρρέ-
ουν) και μελάνια για τατουάζ που περιείχαν 
διάφορες απαγορευμένες χημικές ουσίες.  
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μεριμνούν 
ώστε αυτοί οι γνωστοί κίνδυνοι να λαμβά-
νονται υπόψη πριν από την παραγωγή και 
να συνειδητοποιήσουν ότι, σε περίπτωση 
λάθους, είναι σημαντικό να αποσύρουν ή ν 
ανακαλέσουν το προϊόν.

Από πού προέρχονται;

Η Κίνα είναι η υπ’ αριθμόν ένα χώρα κατα-
γωγής στο σύστημα συναγερμού.  Πέρυσι 
το 64% του συνολικού αριθμού των κοι-
νοποιήσεων για επικίνδυνα προϊόντα αφο-
ρούσαν προϊόντα που προέρχονται από την 
Κίνα.

Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των κι-
νέζων παραγωγών για τις σχετικές απαιτή-
σεις και την αύξηση της ευαισθητοποίησής 
τους για τα θέματα αυτά, η ΕΕ συνεργάζε-
ται διμερώς με την Κίνα για την ανταλλα-

γή πληροφοριών μεταξύ των αρχών και για 
δραστηριότητες επικοινωνίας.  Στον διάλογο 
αυτόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει 
επίσης τη σημασία που έχει η ενίσχυση της 
ιχνηλασιμότητας των κοινοποιούμενων προ-
ϊόντων.  Πρόσφατη μελέτη ομάδας εμπει-
ρογνωμόνων που υποστηρίχθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις 
για τον τρόπο βελτίωσης της ιχνηλασιμότη-
τας και για τα σημεία στα οποία πρέπει να 
δίνουν προσοχή οι καταναλωτές .

To RAPEX 2013 σε αριθμούς

2.364  συνολικός αριθμός κοινοποιήσεων

31  αριθμός συμμετεχουσών χωρών (ΕΕ-
28 + Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτεστάιν)

Οι 5 κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες 
υποβλήθηκαν οι περισσότερες κοινοποιή-
σεις το 2013:

25%  είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα και είδη μόδας,

25%  παιχνίδια

9%  ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός 

7%  μηχανοκίνητα οχήματα

4%  καλλυντικά

Κοινοποιήσεις ανά χώρα καταγωγής του 
κοινοποιηθέντος προϊόντος:

64%  Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του 
Χονγκ Κονγκ

15%  ΕΕ-28 και χώρες ΕΟΧ

10%  άγνωστη

11%  άλλη

Για περισσότερες πληροφορίες:
(http://ec.europa.eu/consumers/safety/
rapex/reports/index_en.htm)

Θέματα

1 http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/docs/20131023_final-report_product-traceability-expert-group_en.pdf
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Σ τις 7 Απριλίου 2014 ο Ευρωπα-
ϊκός Οργανισμός για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Εργασία 

(EU-OSHA) εγκαινίασε μια διετή πανευ-
ρωπαϊκή εκστρατεία με τίτλο «Διαχείριση 
του άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους 
Εργασίας». Η εξάπλωση του εργασιακού 
άγχους στην Ευρώπη είναι ανησυχητική. Η 
πρόσφατη πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση 
του EU-OSHA έδειξε ότι το 51 % των εργα-
ζομένων θεωρούν το εργασιακό άγχος σύ-
νηθες φαινόμενο στον χώρο εργασίας τους 
και 4 στους 10 εργαζόμενους θεωρούν 
ότι η αντιμετώπιση του άγχους δεν είναι 
αυτή που θα έπρεπε στην επιχείρησή τους. 
Ωστόσο, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι 
μπορούν να συνεργαστούν για την επιτυχή 
διαχείριση και πρόληψη του εργασιακού 
άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. 
Στόχος της εκστρατείας για τους Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώρους Εργασίας είναι να βοη-
θήσει τις επιχειρήσεις προς αυτήν ακριβώς 
την κατεύθυνση. 
Η έναρξη της εκστρατείας έφερε σε επαφή 
τον ευρωπαίο επίτροπο για θέματα απασχό-
λησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης, 
Lászlá Andor, τον έλληνα υφυπουργό εργασί-

ας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, 
Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος εκπροσωπεί 
την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ, και τη διευθύντρια του EU-OSHA, Δρ 
Christa Sedlatschek. Κάλεσαν τις επιχειρή-
σεις της Ευρώπης (ιδιωτικές και δημόσιες) 
να αναγνωρίσουν την ανάγκη αντιμετώ-
πισης του εργασιακού άγχους. Με αυτόν 
τον τρόπο θα προστατεύουν την υγεία των 
εργαζομένων και την παραγωγικότητα των 
επιχειρήσεών τους.
Ο Επίτροπος κ. Lászlá Andor δήλωσε: «Η διαχεί-
ριση του εργασιακού άγχους αποτελεί έναν 
από τους ακρογωνιαίους λίθους για τη δι-
ασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και 
της ευεξίας των ευρωπαίων εργαζομένων. 
Οι χώροι εργασίας δεν έχουν τη δυνατό-
τητα να αγνοούν το εργασιακό άγχος που 
αυξάνει την απουσία από την εργασία και 
μειώνει την παραγωγικότητα. Το επόμενο 
στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Εργασία για το διά-
στημα 2014-20 που κατατέθηκε πρόσφατα 
επισημαίνει ότι η καλύτερη προστασία της 
ψυχικής υγείας των εργαζομένων αποτελεί 
βασικό παράγοντα για την πρόληψη νοση-
μάτων που σχετίζονται με την εργασία. Το 

Πλαίσιο προτείνει μια σειρά δράσεων, όπως 
την ανταλλαγή καλών πρακτικών για την 
προώθηση της ψυχικής υγείας στην εργα-
σία. Ένα θετικό περιβάλλον εργασίας είναι 
σημαντικό τόσο γιατί δίνει τη δυνατότητα 
στους εργαζόμενους να εργάζονται περισ-
σότερα χρόνια όσο και γιατί διασφαλίζει ότι 
μετά τη συνταξιοδότησή τους οι εργαζόμε-
νοι θα εξακολουθούν να έχουν καλή υγεία. 
Είμαι πεπεισμένος ότι η νέα εκστρατεία του 
EU-OSHA για τη διαχείριση του άγχους και 
των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργα-
σία θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη 
αυτού του στόχου.»
«Η εκστρατεία με τίτλο «Διαχείριση του 
άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους 
Εργασίας» 2014–15 αποτελεί εξαιρετική 
ευκαιρία για την προώθηση της ανάγκης 
για αποτελεσματική αντιμετώπιση των ψυ-
χοκοινωνικών κινδύνων και του εργασιακού 
άγχους στους ευρωπαϊκούς χώρους εργα-
σίας», πρόσθεσε ο κ. Κεγκέρογλου. «Η 
εκστρατεία παρέχει την απαραίτητη στήριξη 
και καθοδήγηση σε εργοδότες, διευθυντικά 
στελέχη, εργαζόμενους και τους εκπροσώ-
πους αυτών.»
Η Δρ Sedlatschek μίλησε για τους στόχους 

Εργασιακό άγχος: H εκστρατεία του EU-OSHA 
καλεί εργοδότες και εργαζόµενους 
να το αντιµετωπίσουν από κοινού 

	  

Συνέχεια στη σελ. 10
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της εκστρατείας:«Παρά την αυξανόμενη εμ-
φάνιση και το κόστος του άγχους στον χώρο 
εργασίας, υπάρχουν ακόμα σημαντικές 
παρανοήσεις και ευαισθησία γύρω από το 
θέμα αυτό – από την έρευνα ESENER του 
EU-OSHA προέκυψε ότι πάνω από το 40 % 
των εργαζομένων θεωρούν ότι η διαχείριση 
των ψυχοκοινωνικών κινδύνων είναι δυ-
σκολότερη από ό,τι η διαχείριση των κινδύ-
νων της «παραδοσιακής» επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας. Με την εκστρατεία 
αυτή θέλουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα 
και να παρέχουμε στήριξη για την αντιμετώ-
πιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Το ερ-
γασιακό άγχος συνιστά οργανωτικό ζήτημα 
και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο 
από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους 
που συνεργάζονται.»
Η εκστρατεία για τους Ασφαλείς και Υγιείς 
Χώρους Εργασίας επιχειρεί να δείξει πώς οι 
ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να αντι-
μετωπιστούν εξίσου συστηματικά με άλλους 
κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια 
και υγεία. Στόχος της είναι να προωθήσει 
τη χρήση απλών εργαλείων που μπορούν 
να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ορ-
γανισμούς στην αποτελεσματική διαχείριση 
αυτών των κινδύνων και να επισημάνει τα 
θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τη χρήση τους. 
Η εκστρατεία καλεί κάθε επιχείρηση, οργα-
νισμό και ιδιώτη από κάθε επίπεδο –τοπικό, 
εθνικό ή ευρωπαϊκό– να συμμετάσχει. Θα 
συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από εθνι-
κά εστιακά σημεία του EU-OSHA σε πε-
ρισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες και 
θα υποστηρίζεται από επίσημους εταίρους 
της εκστρατείας – πανευρωπαϊκούς και πο-
λυεθνικούς οργανισμούς και εταίρους της 
εκστρατείας από τα μέσα ενημέρωσης. Η 
εκστρατεία για Ασφαλείς και Υγιείς Χώ-
ρους Εργασίας υποστηρίζεται επίσης από 
τις προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τους ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους.
Η εκστρατεία «Διαχείριση του άγχους σε 
Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» θα 
διαρκέσει δύο χρόνια και θα συμμετάσχουν 
εκατοντάδες οργανισμοί και επιχειρήσεις 
από όλη την Ευρώπη, περιλαμβάνοντας μια 
σειρά δραστηριοτήτων  όπως προγράμματα 

κατάρτισης, συνέδρια και εργαστήρια, δια-
γωνισμούς αφίσας, ταινιών και φωτογραφί-
ας, κουίζ, προγράμματα αξιοποίησης προ-
τάσεων των εργαζομένων, διαφημιστικές 
εκστρατείες και συνεντεύξεις Τύπου. Μια 
βασική δραστηριότητα στο ημερολόγιο της 
εκστρατείας είναι τα Ευρωπαϊκά βραβεία 
καλής πρακτικής τα οποία πρόκειται να ξε-
κινήσουν στις 15 Απριλίου. Καλούνται να 
δηλώσουν συμμετοχή όλοι οι ευρωπαϊκοί 
οργανισμοί και επιχειρήσεις που υλοποιούν 
επιτυχώς μέτρα περιορισμού και εξάλειψης 
του άγχους.
Διαβάστε περισσότερα στον Οδηγό Εκστρα-
τείας και επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο 
της εκστρατείας για τους Ασφαλείς και 
Υγιείς Χώρους Εργασίας για να πραγμα-
τοποιήσετε λήψη του συνολικού επίσημου 
υλικού της εκστρατείας που διατίθεται σε 
25 γλώσσες και να μάθετε για τις εκδηλώ-
σεις της εκστρατείας που λαμβάνουν χώρα 
σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Παρακολουθείστε τη συνέντευξη Τύπου 
για την εκκίνηση της Εκστρατείας για τους 
Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας στο 
κανάλι EbS και ενημερωθείτε για τις εξελί-
ξεις που αφορούν την εκστρατεία ακολου-
θώντας το hashtag #EUmanagestress στο 
Twitter.

Ιστορικό
Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Ερ-
γασία (EU-OSHA) είναι να καταστήσει τους 
χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέ-
στερους, υγιέστερους και παραγωγικότε-
ρους. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει 
και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και 
αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την 
ασφάλεια και την υγεία και οργανώνει πα-
νευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίη-
σης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλ-
μπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκ-
προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των 
οργανώσεων των εργοδοτών και των εργα-
ζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρο-
γνώμονες από το σύνολο των 28 κρατών 
μελών της ΕΕ και άλλων χωρών.
Πλέον έχετε τη δυνατότητα να παρακολου-
θείτε τις δραστηριότητές του στο Twitter, να 

επισκέπτεστε το ιστολόγιο του Οργανισμού 
ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό 
ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ που εκδίδουμε. 
Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε τακτικά νέα 
και πληροφορίες από τον EU-OSHA μέσω 
της εγγραφής σας στην υπηρεσία ροής 
δεδομένων RSS (RSS feed). http://osha.
europa.eu

Εθνικός Εστιακός Πόλος - Κυπριακό ση-
μείο επαφής 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αποτελεί 
το εθνικό σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία για την Κύπρο.
Το εν λόγω τμήμα υπάγεται στο υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Βασικός στόχος του τμήματος στον τομέα 
της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία 
είναι η διασφάλιση ενός κατάλληλου και 
επαρκούς επιπέδου ασφάλειας και υγείας 
στην εργασία με στόχο την εξάλειψη ή τη 
δραστική μείωση των εργατικών ατυχημά-
των και των επαγγελματικών ασθενειών, 
καθώς και η προστασία του κοινού από 
κινδύνους που προκαλούνται λόγω της ερ-
γασίας.
Ως σημείο επαφής, το τμήμα είναι υπεύθυ-
νο για την οργάνωση του εθνικού δικτύου 
πληροφόρησης και συμμετέχει στην κατάρ-
τιση και την υλοποίηση του προγράμματος 
εργασίας του Οργανισμού. Το εθνικό δίκτυο 
πληροφοριών απαρτίζεται από τους κοινω-
νικούς εταίρους, καθώς και από άλλους ορ-
γανισμούς, και εστιάζει ειδικά στον τομέα 
της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.
Το Τμήμα συμμετέχει στη διοργάνωση της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια 
και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει 
τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό καλής πρακτι-
κής στον τομέα της επαγγελματικής ασφά-
λειας και υγείας. Επίσης, το τμήμα συμμε-
τέχει ενεργά στις συναντήσεις των σημείων 
επαφής και στο διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού, καθώς και στις συναντήσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Κος. Αναστάσιος Γιαννάκη - Αν. Διευθυντής 
Επιθεώρησης Εργασίας – Τηλ. 22405623, 
E-mail: ayiannaki@dli.mlsi.gov.cy 
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Επιχειρηματικές συνεργασίες
Business Co operations

•Profile ID:  20120717026
A Polish company specialized in buying, processing 

and selling frozen fish and seafood products is 

looking for wholesalers and supermarkets chains as 

well as individual distributors.

•Profile ID:  BRUK20130924002
A UK company, with a growing global export 

business servicing over 70 countries, armed with 

expertise and modern technology and operating 

in international pharmaceutical market is looking 

for suppliers of new pharmaceutical products to 

distribute worldwide.

•Profile ID:  BRUK20140217001
UK Company is looking for manufacturers and 

producers of food and drink products from Central 

Eastern European countries.

•Profile ID:  BRUK20140204001
A UK SME specializing in plastics recycling is looking 

for European suppliers of all types of plastic scrap 

from film to rigid materials in almost any form.  They 

are looking for materials suitable for processing, 

preferably from industrial sources.  The company 

has considerable experience of working in the 

plastics recycling sector and working with a range of 

commercial and governmental organizations.

•Profile ID:  BRMT20130625001
A Maltese Higher Education institution which 

provides the opportunity for participating firms 

and institutions to move beyond the constraints of 

physical premises and to embrace a virtual campus 

which allows for the development and deployment of 

state-of-the-art educational and training programmes 

that really add value to the students.  This company 

is looking for Continuing Professional Development 

and European Credit system for Vocational Education 

and Training course providers.

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.


