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Στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης των επιχειρήσεων

Σ ας πληροφορούμε ότι, η Γενική Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού 
και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) έχει δημιουργήσει 

τη διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτι-
κών Προγραμμάτων.

Η διαδικτυακή πύλη φιλοδοξεί να καταστεί ο πρώτος 
σταθμός πληροφόρησης, όπου θα υπάρχει συγκε-
ντρωμένη πληροφόρηση, τόσο για τα Ανταγωνιστικά 
όσο και για τα Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα, καθώς και για τα Εθνικά Σχέδια χο-
ρηγιών, διευκολύνοντας τους ενδιαφερόμενους να 
εντοπίσουν την κατάλληλη ευκαιρία χρηματοδότη-
σης.

Στόχος της Γενικής Διεύθυνσης μέσω της Πύλης 
αλλά και μέσω της αρμοδιό-
τητας της για την διαχείριση 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, 
είναι η αποτελεσματική, έγκαι-
ρη και πλήρης αξιοποίηση των 
πόρων που είναι διαθέσιμοι 
μέσω όλων των Χρηματοδοτι-
κών Προγραμμάτων, τόσο σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε 
Εθνικό.  Για την περίοδο 2014 
– 2020, έχουν εξασφαλισθεί 
συνολικά κατανομές πόρων, 
ειδικά για την Κύπρο, γύρω στα €1,3 δις, από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.  
Πρόσθετα, από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014 – 
2020, στόχος της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ είναι 
το ποσό αυτό να αυξηθεί σημαντικά και να ξεπερά-
σει τα €300 εκ.

Η Πύλη δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τον εν-
διαφερόμενο να εντοπίσει την κατάλληλη ευκαιρία 
χρηματοδότησης μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής μη-
χανής ανεύρεσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων 
και Προσκλήσεων ώστε να υλοποιήσει ένα έργο, μια 
ιδέα ή πρότασή του μέσω της υποβολής προτάσε-
ων.  Μέσω της Πύλης, ο ενδιαφερόμενος, θα μπορεί 

επίσης να αναζητήσει και να εντοπίσει πιθανούς συ-
νεργάτες όπου αυτό απαιτείται από τους όρους του 
προγράμματος.  Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με τη 
χρήση διαφόρων κριτηρίων όπως θεματική ενότητα, 
είδος δικαιούχου κ.α.  Τα διάφορα προγράμματα 
που παρουσιάζονται στην Πύλη αφορούν με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο όλους τους πολίτες, αφού 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων όπως 
εργαζόμενους, άνεργους, Μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Αρχές 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ερευνητικά κέντρα, εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, 
κρατικούς οργανισμούς 
κ.α.  Μέσα από την Πύλη 
ο ενδιαφερόμενος μπορεί 
να πληροφορηθεί άμεσα 
για την έκδοση νέων προ-
γραμμάτων και προσκλή-
σεων χρηματοδότησης για 
τον τομέα που τον ενδια-
φέρει όπως Απασχόληση, 

Ανταγωνιστικότητα, Περιβάλλον, Ενέργεια, Εκπαί-
δευση, Τουρισμός, Πολιτισμός, Έρευνα, Νεολαία, 
Αγροτική Ανάπτυξη κ.α.  Η Πύλη επίσης θα παρέχει 
άμεση πρόσβαση του πολίτη στις εξειδικευμένες 
ιστοσελίδες, όπου θα μπορεί να βρει περισσότερες 
πληροφορίες και έγγραφα για τα προγράμματα / 
προσκλήσεις που τον ενδιαφέρουν και να εντοπίσει 
τα κατάλληλα σημεία επαφής – άτομα τα οποία θα 
μπορούν να δώσουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες 
για την κάθε πρόσκληση.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την Πύλη στην πιο κάτω 
ιστοσελίδα:

(http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/)

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών 
Προγραμμάτων για επιχειρήσεις

Καλό ΚαλοκαίριΚαλό Καλοκαίρι
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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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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 
στις 2 Ιουνίου 2014 σειρά συ-
στάσεων οικονομικής πολιτικής 

προς μεμονωμένα κράτη μέλη για να ενι-
σχυθεί η ανάπτυξη που ξεκίνησε πριν από 
ένα χρόνο.  Οι συστάσεις βασίζονται σε λε-
πτομερείς αναλύσεις της κατάστασης κάθε 
χώρας και παρέχει κατευθυντήριες γραμ-
μές σχετικά με την τόνωση της ανάπτυξης, 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης κατά την 
περίοδο 2014 – 2015.

Εφέτος, η έμφαση μετατοπίστηκε από την 
αντιμετώπιση των επειγόντων προβλημάτων 
λόγω της κρίσης στην ενίσχυση των συνθη-
κών για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση 
σε μια οικονομία μετά την κρίση.  Στο πλαί-
σιο της σημερινής δέσμης, η οποία αποτε-
λεί το επιστέγασμα του τέταρτου ευρωπαϊ-
κού εξαμήνου συντονισμού της οικονομικής 
πολιτικής, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης αρ-
κετές αποφάσεις σχετικά με τα δημόσια 
οικονομικά των κρατών μελών στο πλαίσιο 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυ-
ξης.  Από κοινού, οι συστάσεις αποτελούν 
μια φιλόδοξη δέσμη μεταρρυθμίσεων για 
την οικονομία της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, οι 
συνεχείς πολιτικές μεταρρυθμίσεις σε όλα 
τα επίπεδα κατά τα τελευταία χρόνια έχουν 
οδηγήσει την οικονομία της ΕΕ σε πολύ πιο 
σταθερό έδαφος.  Εντούτοις, η ανάπτυξη θα 
εξακολουθήσει να είναι άνιση και εύθραυ-
στη το 2014 – 2015, γεγονός που καθι-
στά αναγκαία τη διατήρηση της δυναμικής 
των μεταρρυθμίσεων.  Μακροπρόθεσμα, οι 
αναπτυξιακές δυνατότητες της ΕΕ εξακο-
λουθούν να είναι σχετικά χαμηλές:  τα υψη-
λά επίπεδα ανεργίας και η δύσκολη κοινω-
νική κατάσταση θα βελτιώνονται με αργούς 
ρυθμούς και θα χρειαστεί χρόνος έως ότου 
καλυφθεί το μεγάλο επενδυτικό κενό.

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2014
Το τρέχον έτος έχουν γίνει συστάσεις σε 26 
χώρες (με εξαίρεση την Ελλάδα και την Κύ-
προ, που εφαρμόζουν προγράμματα οικο-
νομικής προσαρμογής).  Αντικατοπτρίζουν 

την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση 
με τη δέσμη των συστάσεων του 2013, οι 
οποίες απέδωσαν θετικά αποτελέσματα:

•Η ανάπτυξη έχει επανέλθει, μεταξύ άλ-
λων στις περισσότερες από τις χώρες που 
επλήγησαν από την κρίση.  Μόνο η Κύπρος 
και η Κροατία αναμένεται να αντιμετωπί-
σουν συρρίκνωση των οικονομιών τους 
κατά το τρέχον έτος και, έως το 2015, όλες 
οι οικονομίες της ΕΕ αναμένεται να εμφανί-
σουν εκ νέου ανάπτυξη.

•Τα δημόσια οικονομικά εξακολουθούν 
να βελτιώνονται.  Το 2014, το συνολικό 
δημοσιονομικό έλλειμμα των χωρών της 

ΕΕ αναμένεται να υποχωρήσει σε επίπεδο 
χαμηλότερο του ορίου του 3% του ΑΕΠ, 
για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε η 
κρίση.  Η Επιτροπή συνιστά την έξοδο της 
Αυστρίας, του Βελγίου, της Τσεχικής Δημο-
κρατίας, της Δανίας, της Σλοβακίας και των 
Κάτω Χωρών από τη διαδικασία υπερβολι-
κού ελλείμματος, με αποτέλεσμα ο αριθμός 
των χωρών που παραμένουν στη διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος να μειωθεί σε 11 
(από 24 το 2011). 

•Οι μεταρρυθμίσεις στις πλέον ευάλωτες 
χώρες αποδίδουν.  Η Ιρλανδία εξήλθε από 
το πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
τον Δεκέμβριο του 2013, η Ισπανία τον Ια-

Η οικοδόμηση της ανάπτυξης:  
Ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2014

Συνέχεια στη σελ. 4
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Συνέχεια από σελ. 3

νουάριο του 2014 και η Πορτογαλία τον 
Μάιο του 2014.  Η Ελλάδα αναμένεται 
να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανά-
πτυξης το 2014, ενώ η κατάσταση στην 
Κύπρο έχει σταθεροποιηθεί.  Χάρη στην 
αποφασιστική συνέχιση των οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων, η Λετονία κατόρθωσε να 
προσχωρήσει στο ευρώ τον Ιανουάριο.

•Συντελείται επανεξισορρόπηση, με βελ-
τίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα-
γών σε αρκετές χώρες.  Τον Μάρτιο του 
2014, για πρώτη φορά από εισαγωγής της 
διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορρο-
πιών, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρα-
σμα ότι δύο χώρες (η Δανία και η Μάλτα) 
δεν αντιμετωπίζουν πλέον ανισορροπίες, 
και ότι η Ισπανία δεν βρισκόταν πλέον σε 
κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος.

•Οι προοπτικές καταδεικνύουν μέτρια 
αύξηση της απασχόλησης από το τρέχον 
έτος και μείωση της ανεργίας στο 10,4% 
έως το 2015, καθώς οι εξελίξεις στην αγο-
ρά εργασίας συνήθως παρουσιάζουν υστέ-
ρηση σε σχέση με το ΑΕΠ κατά μισό έτος 
ή περισσότερο.  Σε πολλά κράτη μέλη δρο-
μολογήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις 
για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της 
αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας 
και της Γαλλίας.

Ωστόσο, επειδή η οικονομική ανάκαμψη 
εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και ανο-
μοιόμορφα κατανεμημένη, οι διαρθρωτι-
κές μεταρρυθμίσεις των οικονομικών μας 
πρέπει να συνεχιστούν, συγκεκριμένα:

•Για την αντιμετώπιση της υψηλής 
ανεργίας, των ανισοτήτων και της φτώ-
χειας:  η κρίση είχε σοβαρές και διαρκείς 
επιπτώσεις στο επίπεδο της ανεργίας στην 
ΕΕ, το οποίο παρέμεινε δραματικά υψηλό 
στο 10,8% το 2013, με διαφορές που 
κυμαίνονται από 4,9% στην Αυστρία έως 
27,3 στην Ελλάδα.  Η κατάσταση αυτή 
απαιτεί συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στις 
πολιτικές απασχόλησης, καθώς και βελτί-
ωση της κάλυψης και της απόδοσης των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κοινωνικής 
πρόνοιας.  Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις 
συστάσεις για την αντιμετώπιση της ανερ-
γίας των νέων, κυρίως με την εφαρμογή 
της «Εγγύησης για τη νεολαία».

•Για να υπάρξει στροφή προς μια φο-

ρολογία περισσότερο ευνοϊκή για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας:  Κατά τη 
διάρκεια της κρίσης, πολλές χώρες στη-
ρίχθηκαν σε αυξήσεις της φορολογίας 
αντί να περικόψουν τις δαπάνες τους και 
αυξήθηκε η συνολική φορολογική επιβά-
ρυνση.  Επειδή στην περίπτωση των δη-
μοσίων οικονομικών τα περιθώρια ελιγμών 
είναι περιορισμένα, ορισμένες συστάσεις 
επικεντρώνονται, στη μετατόπιση της φο-
ρολογίας από την εργασία σε περισσότερο 
επαναλαμβανόμενους φόρους στην περι-
ουσία, την κατανάλωση, και το περιβάλ-
λον, για την ενίσχυση της φορολογικής 
συμμόρφωσης και την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής.

•Για την τόνωση των ιδιωτικών επεν-
δύσεων:  Η τραπεζική χρηματοδότηση 
παραμένει περιορισμένη στην Ιταλία, την 
Ελλάδα, την Ισπανία, τη Λιθουανία, τη Σλο-
βενία, την Κροατία και την Κύπρο, ιδίως 
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  Οι 
συστάσεις καταδεικνύουν την ανάγκη για 
περαιτέρω σταθεροποίηση του τραπεζικού 
τομέα και στήριξη εναλλακτικών μορφών 
χρηματοδότησης – για παράδειγμα, συστη-
μάτων εγγύησης δανείων ή έκδοσης εται-
ρικών ομολόγων.

•Για να καταστούν οι οικονομίες μας 
ανταγωνιστικότερες:  Η πρόοδος στις δι-
αρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε καίριους 
κλάδους παραμένει περιορισμένη σε σύ-
γκριση με το 2013.  Ορισμένες από τις 
συστάσεις εφέτος ωθούν για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις στους κλάδους των υπη-
ρεσιών, των υποδομών, της ενέργειας και 
των μεταφορών, των συστημάτων  Ε&Α και 
της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

•Για τη μείωση του χρέους:  Λόγω της 
συσσώρευσης ελλειμμάτων με την πάροδο 
του χρόνου, το δημόσιο χρέος προβλέπεται 
να κορυφωθεί το τρέχον έτος και πρέπει να 
τεθεί σε καθοδική πορεία, ιδίως στο Βέλ-
γιο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, 
την Ιταλία, την Κύπρο και την Πορτογαλία, 
όπου εξακολουθεί να υπερβαίνει το 100% 
του ΑΕΠ.  Η πρόκληση για τα δημόσια οι-
κονομικά είναι η διαχείριση του κόστους 
της γήρανσης του πληθυσμού – ιδίως όσον 
αφορά τις συντάξεις και την υγειονομική 
περίθαλψη – και η διατήρηση των δαπα-
νών που ενισχύουν την ανάπτυξη στους το-
μείς της εκπαίδευσης της έρευνας και της 
καινοτομίας.

Δημοσιονομικές αποφάσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στο 
Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ να κλείσει τη 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) 
για έξι χώρες:  την Αυστρία, το Βέλγιο, την 
Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τις Κάτω 
Χώρες και τη Σλοβακία.

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης έκθεση 
στην οποία αναλύονται οι λόγοι για προ-
γραμματισμένη και προβλεπόμενη παραβί-
αση, στην περίπτωση της Φινλανδίας, της 
τιμής αναφοράς για το δημόσιο χρέος (60% 
του ΑΕΠ) που ορίζεται στη Συνθήκη.  Η 
Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν 
απαιτείται η κίνηση διαδικασίας υπερβολι-
κού ελλείμματος, δεδομένου ότι η υπέρβα-
ση οφείλεται στις συνεισφορές της χώρας 
σε δράσεις αλληλεγγύης προς χώρες της 
ζώνης του ευρώ.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι δύο χώρες, η Πολωνία και 
η Κροατία έχουν αναλάβει αποτελεσματική 
δράση ως ανταπόκριση στις συστάσεις του 
Συμβουλίου προς τις χώρες αυτές στο πλαί-
σιο της ΔΥΕ.

Επόμενα βήματα
Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις θα συ-
ζητηθεί από τους ηγέτες της ΕΕ και τους 
υπουργούς της ΕΕ τον Ιούνιο.  Θα εγκρι-
θούν επίσημα από το Συμβούλιο Υπουργών 
Οικονομικών της ΕΕ στις 8 Ιουλίου.  Στη 
συνέχεια, θα εναπόκεινται στα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν τις συστάσεις με την ενσω-
μάτωσή τους κατά τη διαδικασία κατάρτι-
σης των εθνικών τους προϋπολογισμών και 
χάραξης άλλων συναφών πολιτικών για το 
2015.  Οι συστάσεις βάσει του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα συζητη-
θούν και θα εγκριθούν από το Συμβούλιο 
Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στις 20 Ιου-
νίου.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2014: 
(http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-
happen/country-specific-recommendations/
index_el.htm)

Αποφάσεις στο πλαίσιο του Συμφώνου Στα-
θερότητας και Ανάπτυξης: 
(http://ec.europa.eu/economy_finance/
economic_governance/sgp/corrective_arm/
index_en.htm)
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Η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή δημοσίευσε τον 
ευρωπαϊκό χάρτη 

για τα νομοθετικά κατοχυρωμέ-
να επαγγέλματα – η πρόσβαση 
σ’ αυτά τα επαγγέλματα εξαρτά-
ται από την κατοχή καθορισμέ-
νων επαγγελματικών προσό-
ντων και η χρήση ενός ειδικού 
τίτλου π.χ. φαρμακοποιός ή αρ-
χιτέκτονας.

Αυτό είναι το ουσιαστικό μέρος 
της διαδικασίας, που ξεκίνησε 
με τον εκσυγχρονισμό της οδη-
γίας όσον αφορά την αναγνώ-
ριση των επαγγελματικών προ-
σόντων, το Νοέμβριο του 2013 
και στις 2 Οκτωβρίου 2013 με 
ανακοίνωση όσον αφορά την 
αξιολόγηση των εθνικών ρυθ-
μίσεων για την πρόσβαση στα 
επαγγέλματα.

Ο χάρτης αυτός συγκεντρώνει 
σημαντικές πληροφορίες σχε-
τικά με το πώς τα επαγγέλμα-
τα ρυθμίζονται νομοθετικά στα 
διάφορα κράτη μέλη, όπως ο 
αριθμός των νομοθετικά κατο-
χυρωμένων επαγγελμάτων και 
η κατανομή τους, ανά τομέα της 
οικονομίας, η τάση του αριθμού 
των αποφάσεων αναγνώρισης 

από το 2005, και τα στοιχεία 
των εθνικών σημείων επαφής 
που ο ρόλος τους είναι να ενη-
μερώνουν τους επαγγελματίες 
για τις διατυπώσεις που πρέπει 
να ολοκληρωθούν για την από-
κτηση αναγνώρισης των επαγ-
γελματικών προσόντων.
Ο χάρτης αποτελεί μια γραφι-
κή παράσταση πληροφοριών 
που προέρχονται από τη  βάση 
δεδομένων για τα νομοθετικώς 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
στην Ευρώπη, η οποία ενημε-
ρώνεται από τα κράτη μέλη.

Ιστορικό
Η επικαιροποίηση της Οδηγίας 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, εί-
ναι μια από τις προτεραιότητες 

που καθορίζονται στην Πράξη 
για την Ενιαία Αγορά που δημο-
σιεύθηκε τον Απρίλιο του 2011 
και  ολοκληρώθηκε πρόσφατα 
όταν η Οδηγία 2013/55/ΕΕ τέ-
θηκε σε ισχύ στις 17 Ιανουαρί-
ου 2014.

Το άρθρο 59 της τροποποιη-
μένης Οδηγίας απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να παρέχουν στην 
Επιτροπή κατάλογο των νομο-
θετικά κατοχυρωμένων επαγ-
γελμάτων τους και να προβούν 
σε αξιολόγηση της αιτιολόγησης 
και της αναλογικότητας των κα-
νόνων σε ισχύ.

Η Ανακοίνωση στις 2 Οκτωβρί-
ου 2013 θέτει ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα εργασίας για την 

Επιτροπή και τις εθνικές διοι-
κήσεις που συμμετέχουν στην 
αμοιβαία αξιολόγηση, η οποία 
καλύπτει περίοδο δύο ετών.

Όσον αφορά συγκεκριμένα 
αποτελέσματα τα κράτη μέλη θα 
υποχρεούνται να δημοσιεύσουν 
τα σχέδια δράσης που βασίζο-
νται στον ευρωπαϊκό χάρτη των 
νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων, περιγράφοντας 
τα μέτρα που θα λάβουν για την 
επίλυση πιθανών προβλημάτων 
που εντοπίστηκαν κατά την δια-
δικασία αμοιβαίας αξιολόγησης 
και να εκσυγχρονίσουν το νομο-
θετικό περιβάλλον.  

Στην συνέχεια η Επιτροπή θα 
καταρτίσει έκθεση αξιολογώ-
ντας τα σχέδια των κρατών με-
λών με στόχο την εξασφάλιση 
ότι η διαδικασία θα οδηγήσει σε 
συγκεκριμένα μέτρα.

Ο διαδραστικός χάρτης των νο-
μοθετικά κατοχυρωμένων επαγ-
γελμάτων των κρατών μελών 
είναι προσβάσιμος στην ακό-
λουθη ιστοσελίδα:
( http://ec.europa.eu/internal_
market/qualifications/regprof/index.
cfm?action=map )

Δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκός χάρτης των νομοθετικά 

κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

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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Ο ι γυναίκες αποτελούν το 45% 
του απασχολούμενου πληθυ-
σμού στην ΕΕ. Οι άνδρες και οι 

γυναίκες διαφέρουν, όπως επίσης και τα 
επαγγέλματα που ασκούν, οι συνθήκες ερ-
γασίας τους αλλά και η αντιμετώπιση που 
έχουν από την κοινωνία. Οι παράγοντες 
αυτοί έχουν επίπτωση στους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, αλλά 
επίσης και στα μέτρα εκτίμησης και ελέγ-
χου που πρέπει να ληφθούν για την αντι-
μετώπιση αυτών των κινδύνων. Η παρούσα 
επισκόπηση συγκεντρώνει σημερινές και 
μελλοντικές τάσεις που σχετίζονται με την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και πα-
ρέχει μία γενική παρουσίαση των εργασιών 
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κινδύ-
νων σχετικά με νέους και αναδυόμενους 
κινδύνους στον χώρο εργασίας και την απο-
τροπή τους.

Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπό-
ψη περιλαμβάνουν τα εξής :
•οι γυναίκες και οι άνδρες συγκεντρώνο-
νται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, και 
συνεπώς αντιμετωπίζουν κινδύνους που 
αφορούν ειδικά αυτά τα επαγγέλματα
•οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν διαφο-
ρετική φυσιολογία, ιδίως όσον αφορά την 
αναπαραγωγή
•οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν διαφορε-
τικές υπευθυνότητες στο σπίτι. Οι εργαζό-
μενες γυναίκες απασχολούνται πολλές φο-
ρές διπλά, στη δουλειά και στο σπίτι.

Είναι επομένως σημαντικό να αναγνωρίζο-
νται αυτές οι διαφορές και να υιοθετείται 
μια προσέγγιση «ευαίσθητη στα ζητήματα 
των δύο φύλων» στον τομέα της ασφάλει-
ας και υγείας στην εργασία.
Ο EU-OSHA έχει εκδώσει αρκετές δημοσι-
εύσεις που αφορούν ειδικά τις γυναίκες. 

Εντάσσουμε επίσης τη διάσταση του φύλου 
σε εκθέσεις άλλων θεμάτων, όπως για τον 
θόρυβο, τις μυοσκελετικές διαταραχές και 
τους εργαζόμενους νέους. Άλλες εκθέσεις 
και διαδικτυακοί τόποι καλύπτουν επαγ-
γελματικές ομάδες στις οποίες υπερτερούν 
οι γυναίκες, όπως στον τομέα του καθαρι-
σμού, της υγειονομικής περίθαλψης και της 
εκπαίδευσης. Οι πηγές που αναφέρονται 
στις Πρακτικές Λύσεις έχουν σκοπό να βο-
ηθήσουν τους χρήστες να υιοθετήσουν μια 
προσέγγιση ευαίσθητη στα ζητήματα των 
δύο φύλων, ώστε να μπορούν να αναγνωρί-
ζουν και να προλαμβάνουν τους κινδύνους, 
να συμβάλλουν στο διάλογο για τα βέλτιστα 
μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να υι-
οθετηθεί μια τέτοια προσέγγιση και επίσης 
στο να ανταλλάσσουν πληροφορίες που 
προκύπτουν από τις έρευνες για τα ζητήμα-
τα των δύο φύλων και της επαγγελματικής 
ασφάλειας.

ειδήσεις

Γυναίκες και υγεία στην εργασία 

Χ άρη στη νομοθεσία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, οι πωλήσεις αγαθών 
και υπηρεσιών στην ΕΕ διεκπεραι-

ώνονται με σαφείς και διαφανείς κανόνες 
και με υψηλό επίπεδο προστασίας τόσο για 
τους καταναλωτές, όσο και για τους εμπό-
ρους.  Για τις επιχειρήσεις, τα οφέλη που 
συνεπάγεται αυτή η νομοθεσία είναι σαφή-
νεια ως προς τις υποχρεώσεις τους και με-
γαλύτερη εμπιστοσύνη και τους καταναλω-
τές, ειδικά στην περίπτωση ηλεκτρονικών 
ή διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών.

Ωστόσο, για να υπάρξει όφελος από αυ-
τές τις νέες εξελίξεις, οι καταναλωτές και 
οι έμποροι πρέπει να γνωρίζουν τα δικαι-
ώματα και τις υποχρεώσεις τους.  Αυτός 
είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διεξάγει, καθ’ όλο το 2014, μια εκστρα-
τεία ενημέρωσης.  Η εκστρατεία έχει στόχο 
τους εμπόρους, ιδιαίτερα μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Παράλληλα με την πληροφόρηση των εμπό-
ρων σχετικά με τα δικαιώματα των πελατών 
τους ώστε να προσαρμοστούν οι πρακτικές 
πωλήσεων αναλόγως, η εκστρατεία ενημε-
ρώνει για τα δικαιώματα των εμπόρων με 
συγκεκριμένα παραδείγματα όπως:

α)  Οι έμποροι έχουν το δικαίωμα να αρ-
νηθούν επιστροφή χρημάτων μέχρι λάβουν 
πίσω τα αγαθά ή απόδειξη ότι έχουν απο-
σταλεί προς επιστροφή

β)  Όταν ο καταναλωτής εκμεταλλευτεί το 
δικαίωμά του να επιστρέψει ένα αντικείμενο 
που αγόρασε ηλεκτρονικά μέσα σε 14 ημέ-
ρες, ο έμπορος έχει δικαίωμα να ζητήσει 
αποζημίωση με τη μειωμένη αξία του εάν το 
αντικείμενο που επεστράφη φαίνεται καθα-
ρά ότι χρησιμοποιήθηκε

γ)  Οι έμποροι έχουν το δικαίωμα να τρο-
ποποιήσουν τους όρους μιας σύμβασης με 

την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερώσει τους 
καταναλωτές και τους έχουν δώσει τη δυνα-
τότητα να την καταγγείλουν

δ)  Οι έμποροι στους οποίους έχει απονε-
μηθεί ένα σήμα ποιότητας δικαιούνται να 
υποβάλουν παράπονο εναντίον ενός αντα-
γωνιστή που χρησιμοποιεί το σήμα χωρίς να 
έχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα καταναλωτικά δικαιώματα και τι σημαί-
νουν αυτά για τους εμπόρους, επισκεφθείτε 
την πιο κάτω ιστοσελίδα:
(http://europa.eu/youreurope/business)

Εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε 
στις 17 Ιουνίου 2014, το διαβα-
τήριο δεξιοτήτων για τον κλάδο 

της φιλοξενίας, το οποίο αναπτύχθηκε για να 
διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των ατόμων 
που αναζητούν εργασία και των εργοδοτών 
στους κλάδους της φιλοξενίας και του του-
ρισμού στην Ευρώπη.  Με το διαβατήριο 
δεξιοτήτων οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες 
μπορούν να ξεπεράσουν τα γλωσσικά εμπό-
δια και να συγκρίνουν τις δεξιότητες των 
εργαζομένων στον κλάδο της φιλοξενίας, 
πράγμα που θα διευκολύνει τις προσλήψεις 
στον κλάδο.  Το διαβατήριο δεξιοτήτων, το 
οποίο βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πύλη για 
την επαγγελματική κινητικότητα EURES, εί-
ναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της ΕΕ.  Το διαβατήριο θα εισαχθεί σε άλ-
λους κλάδους.

Το διαβατήριο δεξιοτήτων είναι μια πρωτο-
βουλία της Επιτροπής σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις εργαζομένων, και εργοδοτών 
στον κλάδος της φιλοξενίας:  την HOTREC, 
την κεντρική ένωση ξενοδοχείων, εστιατορί-
ων, καφέ και παρόμοιων καταστημάτων στην 
Ευρώπη και την EFFAT, την ευρωπαϊκή ομο-
σπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων στους 
τομείς της διατροφής, της γεωργίας, του του-
ρισμού και των συναφών κλάδων.

Στο διαβατήριο δεξιοτήτων οι εργαζόμενοι 
μπορούν να καταγράφουν όλες τις δεξιότη-
τες και τις ικανότητες που απέκτησαν κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης και της κατάρτι-
σής τους, καθώς και την επαγγελματική τους 
πείρα, σε εύκολα προσβάσιμη μορφή.  Το 
διαβατήριο συμπληρώνει το παραδοσιακό βι-
ογραφικό σημείωμα και δίνει τη δυνατότητα 
στους εργοδότες να ξεπεράσουν τα γλωσσι-
κά εμπόδια και να βρουν τους ειδικευμένους 
εργαζόμενους που χρειάζονται για να καλύ-
ψουν τις κενές θέσεις εργασίας.  Επομένως, 
το διαβατήριο θα διευκολύνει την καλύτερη 
αντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της 
ζήτησης στην αγορά εργασίας στον κλάδος 
της φιλοξενίας.

Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων για τον 
κλάδο της φιλοξενίας είναι το πρώτο σε μια 
σειρά διαβατηρίων που σχεδιάζονται για το-
μείς της ευρωπαϊκής οικονομίας με υψηλά 
ποσοστά κινητικότητας.  Η Επιτροπή δεσμεύ-
εται να στηρίξει την κινητικότητα στην ευρω-
παϊκή αγορά εργασίας με σκοπό τη βελτίωση 
της απασχόλησης, και θα συνεχίσει να συ-
νεργάζεται με τους εταίρους της ώστε το ερ-
γαλείο αυτό να αναπτυχθεί και να βοηθήσει 
και άλλους κλάδους με υψηλή κινητικότητα 
στην Ευρώπη.

Ιστορικό
Τον Απρίλιο του 2014, περισσότεροι από 5 
εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν 
άνεργοι στην ΕΕ, και το συνολικό ποσοστό 
ανεργίας των νέων ήταν 22,5 %.  Το γεγο-
νός αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντική την 
υποστήριξη κλάδων που παρέχουν σταθερά 
στους νέους ευκαιρίες, όπως οι κλάδοι της 
φιλοξενίας και του τουρισμού.

Από μια πανευρωπαϊκή μελέτη που δημο-
σιεύθηκε στο τέλος του 2013 προέκυψε ότι 
ο κλάδος της φιλοξενίας διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων και έχει ουσιαστική σημασία για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυ-
ξη, καθώς και για την υγεία των άλλων κλά-
δων.  Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνονται 
από τις στατιστικές της αγοράς εργασίας, 
οι οποίες δείχνουν ότι η απασχόληση στον 
κλάδο της φιλοξενίας αυξήθηκε κατά 2,9 % 
ετησίως κατά την περίοδο 2000-2010, και 
δημιουργήθηκαν 2,5 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας.  Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία αντι-
στοιχούν σε μέση αύξηση 0,7 %.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων – Οδηγός 
για εργοδότες
(http://www.youtube.com/watch?v=ephBbGm_
VLg&feature=youtu.be)

Ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων – Οδηγός 
για άτομα που αναζητούν εργασία
(http://www.youtube.com/watch?v=k1b_
uxu6eb8&feature=youtu.be)

EURES
(https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=en)

Πανευρωπαϊκή μελέτη που δημοσιεύθηκε 
στο τέλος του 2013
(http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
The_Hospitality_Sector_in_Europe/$FILE/EY_
The_Hospitality_Sector_in_Europe.pdf)

θέμα

Απασχόληση:  Το νέο ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων 
θα διευκολύνει τις προσλήψεις στον κλάδο της φιλοξενίας
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 
την πρώτη πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων στο πλαίσιο του νέου 

προγράμματος χρηματοδότησης έργων δράσης 
για το κλίμα.  Το υποπρόγραμμα «Δράση για το 
κλίμα» του προγράμματος LIFE θα διαθέσει 
44,26 εκατ. ευρώ το 2014 για την ανάπτυξη 
και την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων για την 
αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλ-
λαγής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το υποπρόγραμμα αποτελεί μέρος του προ-
γράμματος της ΕΕ LIFE 2014-2020 και θα 
χορηγήσει 864 εκατ. Ευρώ σε δράσεις για το 
κλίμα κατά την επόμενη επταετία.  Θα συμβάλει 
επίσης στη βελτίωση της επικοινωνίας, της συ-
νεργασίας και της διάδοσης των δράσεων μετρι-
ασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
και προσαρμογής σε αυτήν.
Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί ενθαρρύνονται 
να αρχίσουν την προετοιμασία τους όσο το δυ-
νατόν νωρίτερα, αναπτύσσοντας τις ιδέες τους 
για έργα, διαμορφώνοντας εταιρικές σχέσεις με 
σχετικούς ενδιαφερόμενους και εντοπίζοντας 
συμπληρωματική χρηματοδοτική υποστήριξη.  

Τα διακρατικά σχέδια είναι ιδιαίτερα ευπρόσδε-
κτα, δεδομένου ότι η διασυνοριακή συνεργασία 
έχει ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση των 
στόχων της ΕΕ για το κλίμα.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει 
στις 16 Οκτωβρίου 2014.  Η επόμενη πρό-
σκληση υποβολής προτάσεων του προγράμμα-
τος LIFE θα στοχεύει σε επιδοτήσεις λειτουργίας 
μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριο-
ποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του 
κλίματος και του περιβάλλοντος και θα δημοσι-
ευτεί το Φθινόπωρο.

Ιστορικό
Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα της ΕΕ που λειτουργεί από το 1992 
και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 
4 000 έργα.  Το πρόγραμμα της ΕΕ LIFE για 
το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα 2014-
2020 υποδιαιρείται σε δύο περιόδους προγραμ-
ματισμού: 2014-2017 και 2018-2020.  Για την 
πρώτη περίοδο, προϋπολογισμός ύψους 449,2 
εκατ. ευρώ θα διατεθεί στη δράση για το κλίμα, 
από αυτό το ποσό, 44,26 εκατ. ευρώ είναι δια-

θέσιμα στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων του 2014.
Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί μέρος της υπο-
στήριξης δραστηριοτήτων για το κλίμα στο πλαί-
σιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 
2014-2020.  Το πρόγραμμα LIFE Δράση για το 
κλίμα, θα έχει επίσης την ευκαιρία να χρηματο-
δοτήσει περισσότερα έργα με τη μόχλευση ιδιω-
τικής χρηματοδότησης με δάνεια και εγγυήσεις 
μέσω τοπικών τραπεζών.

Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσκληση υποβο-
λής προτάσεων:
(http://ec.europa.eu/environment/life/funding/
life.htm)

LIFE Δράση για το κλίμα:
(http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/
index_en.htm)

Αρχική σελίδα του LIFE:
(http://ec.europa.eu/environment/life/index.
htm)

Life Κλίμα:  
44 εκατ. ευρώ διατίθενται στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων για έργα δράσης για το κλίμα

Η 
αιολική ενέργεια είναι 
ένας αναπτυσσόμε-
νος τομέας, αλλά πόσο 

ασφαλείς είναι οι εργαζόμενοι; 
Επιβλαβείς ουσίες και εργασίες σε 
ύψος είναι παραδείγματα των κιν-
δύνων στον τομέα αυτό που μπο-
ρούν να πολλαπλασιαστούν από τις 
δύσκολες συνθήκες, όπως ακραίες 
καιρικές συνθήκες.
Η Έκθεσή του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Ασφάλειας και Υγείας παρέ-
χει λεπτομερείς πληροφορίες σχετι-
κά με την επαγγελματική ασφάλεια 
και υγεία (ΕΑΥ), τους κινδύνους και 
την πρόληψη τους κατά τη διάρκεια 
των διαφόρων σταδίων του κύκλου 
ζωής μιας αιολικής τουρμπίνας και 
εξετάζει επίσης μελλοντικές προ-
κλήσεις που ο τομέας πρέπει να 
ασχοληθεί. 
Υποστηρίζεται από ένα ηλεκτρονικό 
δελτίο που δίνει μια γενική εικόνα 

των θεμάτων και έναν πίνακα ελέγ-

χου που προσδιορίζει τους συνή-

θεις κινδύνους και τα προληπτικά 

μέτρα για χερσαίες και υπεράκτιες 

αιολικές εγκαταστάσεις.

Διαβάστε τις πιο κάτω σχετικές δη-

μοσιεύσεις:

Έκθεση:  Επαγγελματική ασφά-
λεια και υγεία στον τομέα της αι-
ολικής ενέργειας
(https://osha.europa.eu/en/publications/
reports/occupational-safety-and-health-

in-the-wind-energy-sector/view)

Ηλεκτρονικό Δελτίο: Δουλεύο-
ντας με ασφάλεια στον τομέα της 
αιολικής ενέργειας
(https://osha.europa.eu/en/publications/
e-facts/e-fact-79-occupational-safety-
and-health-in-the-wind-energy-sector/
view)

Ασφαλείς εργασίες στον τομέα της αιολικής ενέργειας 
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Επιχειρηματικές συνεργασίες
Business Co operations

•Profile ID:  20130426054
UK based company specialising in distribution of 

organic herbal teas and supplements, organic herbs 

and spices.

•Profile ID:  BOUK20140205002
UK company manufacturing an award winning range 

of beautifully packaged bath and body toiletries is 

seeking trade intermediary (distributors) in Europe.  

The company has 25 years of experience in this sector 

selling bath and body products – the company prefer 

a partner to share a similar history, with examples 

highlighting successes in the beauty/gift sector. 

•Profile ID:  20090708014 BR
A Polish distributor of fruit and vegetables from all 

over the world is looking for suppliers of high quality 

products in European countries.

•Profile ID:  BRUK20140417001
This London-based company manufactures and 

distributes unique domestic cleaning products to 

all major UK grocery outlets.  They are seeking 

additional products to sell into this market.  Ideally 

these products will be already established in their 

home market and looking for UK distribution, 

although new product ideas could be considered.

•Profile ID:  20130410006 BR
Greek company active in representing various food 

products in Greece seeks foreign companies wishing 

to launch their products on Greek market in order to 

offer its trade intermediary services (representation 

only).

•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.


