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Ο ι μικρές και 
μεσαίες επι-
χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 

(ΜΜΕ) στην Ευρώπη θα 
έχουν σύντομα πρόσβα-
ση σε έως και 25 δις 
ευρώ επιπλέον χρημα-
τοδότησης, κατόπιν της 
συμφωνίας που υπεγρά-
φη τον περασμένο Ιούλιο 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Επεν-
δύσεων (ΕΤΕ).  

Χάρη στη χορήγηση των κονδυλίων ύψους 1,3 δις 
ευρώ στον προϋπολογισμό COSME για τη χρηματο-
δότηση των ΜΜΕ, θα είναι δυνατόν να κινητοποι-
ηθούν κονδύλια ύψους έως και 25 δις ευρώ μέσω 
του αποτελέσματος μόχλευσης που θα επιτευχθεί 
με τη βοήθεια χρηματοπιστωτικών οργανισμών τα 
επόμενα επτά έτη.  Η συμφωνία προλειαίνει το έδα-
φος για την παροχή χρηματοδότησης με μετοχικά 
και δανειακά κεφάλαια στις ΜΜΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) έως τα 
τέλη του 2014.  Μετά την υπογραφή της συμφω-
νίας το ΕΤΕ θα προκηρύξει ανοικτή πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα μπορούν να 
συμμετάσχουν επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα (τράπεζες, οργανισμοί εγγύησης, ταμεία κ.λ.π.).  
Μετά από ενδελεχή διαδικασία δέουσας επιμέλειας 
το ΕΤΕ θα επιλέξει ενδιάμεσους χρηματοπιστωτι-

κούς οργανισμούς που 
στη συνέχεια θα μπο-
ρούν να διοχετεύουν τη 
νέα διαθέσιμη χρηματο-
δότηση στις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ σε όλους τους το-
μείς.

Εγγυήσεις ύψους 21 
δις ευρώ για τις ΜΜΕ

Το Πρόγραμμα COSME 
θα λειτουργήσει ως μέσο 
χρηματοδότησης των 

εγγυήσεων για τράπεζες, προκειμένου να τις βοη-
θήσουν να χορηγούν περισσότερα δάνεια και χρη-
ματοδοτικές μισθώσεις σε ΜΜΕ.  Ο αντίκτυπος θα 
είναι ουσιαστικός, καθώς λόγω του αποτελέσματος 
μόχλευσης του προγράμματος COSME, για κάθε 
ευρώ που επενδύεται σε εγγυήσεις δανείων αντι-
στοιχούν 30 ευρώ χρηματοδότησης για ΜΜΕ.  Οι 
εγγυήσεις αυτές θα βοηθήσουν κατά κανόνα πολ-
λές ΜΜΕ που, σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί 
να μην ήταν σε θέση να λάβουν χρηματοδότηση 
λόγω της έλλειψης επαρκών εξασφαλίσεων.

Αναμένεται ότι έως και 330.000 ΜΜΕ θα λάβουν 
δάνεια με τη στήριξη των εγγυήσεων του Προγράμ-
ματος COSME, ενώ το συνολικό ποσό των δανείων 
υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 21 δις ευρώ.  
Με βάση την εμπειρία από το προηγούμενο πρό-

Πρόγραμμα COSME 
 H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων υπογράφουν 
συμφωνία που θα αυξήσει τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ

Συνέχεια στη σελ. 3
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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 απο τη σελ. 1

γραμμα COSME, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
(ΠΑΚ), αναμένεται ότι το 90% των δικαιού-
χων θα απασχολεί 10 ή λιγότερους εργαζό-
μενους με μέσο εγγυημένο δάνειο ύψους 
περίπου 65.000 ευρώ.  Ακριβώς αυτή η 
κατηγορία των ΜΜΕ συναντά την παρούσα 
στιγμή τις περισσότερες δυσκολίες για να 
εξασφαλίσει ένα δάνειο.

4 δις ευρώ για ίδια κεφάλαια που θα βο-
ηθήσουν τις ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να 
επεκταθούν

Ένα μέρος του προϋπολογισμού του 
COSME θα επενδύσει επίσης σε ταμεία τα 
οποία παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια 
για την επέκταση και την ανάπτυξη των 
ΜΜΕ, ιδίως εκείνων που δραστηριοποιού-
νται και σε διασυνοριακό επίπεδο.  Οι δι-
αχειριστές του ταμείου θα λειτουργούν σε 
εμπορική βάση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
οι επενδύσεις επικεντρώνονται στις ΜΜΕ 
με το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης.  
Αναμένεται ότι περίπου 500 επιχειρήσεις 
θα λάβουν ίδια κεφάλαια, ενώ ο συνολικός 
όγκος επενδύσεων θα φτάσει έως και τα 4 
δις ευρώ και θα προσελκύσει περαιτέρω 
χρηματοδότηση από κοινές επενδύσεις με 
άλλες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ

Η πύλη για την πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση παρέχει κατανοητές, πλήρεις και επι-
καιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το 
πώς οι επιχειρηματίες και οι ΜΜΕ μπορούν 

να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
συνολικού ύψους 100 δις ευρώ από την 
ΕΕ μέσω διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ 
κατά τα επόμενα επτά έτη.  Η πύλη παρέχει 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση που 
έχει τη στήριξη της ΕΕ, με τη βοήθεια μιας 
από τις περίπου 1.000 τράπεζες και άλλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  Η πύλη εί-
ναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ 
και προσβάσιμη από όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ καθώς και τις υποψήφιες χώρες.

Ιστορικό

Το Πρόγραμμα COSME είναι το πρόγραμ-
μα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις (ΜΜΕ) που λειτουργεί από το 2014 
έως το 2020 με προγραμματισμένο προϋ-
πολογισμό ύψους 2,3 δις ευρώ και αποτέ-
λεσμα μόχλευσης που μπορεί να παράσχει 
έως και 25 δις ευρώ.  Το COSME στηρίζει 
τις ΜΜΕ στους ακόλουθους τομείς: καλύ-
τερη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματο-
δότηση, πρόσβαση στις αγορές και προώ-
θηση του επιχειρηματικού πνεύματος.  Το 
πρόγραμμα COSME αξιοποιεί την επιτυχία 
του προγράμματος-πλαισίου για την αντα-
γωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ), το 
οποίο συνέβαλε στην κινητοποίηση άνω των 
16 δις ευρώ σε δάνεια και επιχειρηματικά 
κεφάλαια ύψους 2,8 δις ευρώ σε περισ-
σότερες από 328,000 ΜΜΕ στην Ευρώπη 
από το 2007 έως το 2013.

Σχετικά με το ΕΤΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) 
έχει ως κεντρική αποστολή του να υποστη-
ρίζει τις ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), διευκολύ-
νοντας στην πρόσβασή τους στη χρηματο-
δότηση.  Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει 
κεφάλαια επιχειρηματικού  κινδύνου και 
ανάπτυξης, εγγυήσεις και μέσα μικροχρη-
ματοδότησης ειδικά γι’ αυτό το τμήμα της 
αγοράς.  Στο πλαίσιο του ρόλου του, το ΕΤΕ 
προωθεί τους στόχους της ΕΕ για τη στή-
ριξη της καινοτομίας, της έρευνας και της 
ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης.  Το σύνο-
λο των καθαρών αναλήψεων υποχρεώσεων 
του ΕΤΕ προς τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφά-
λαια ανήλθαν σε 7,9 δις ευρώ στο τέλος 
του 2013.  Με επενδύσεις σε πάνω από 
435 ταμεία, το ΕΤΕ αποτελεί ηγετικό παίκτη 
στο ευρωπαϊκό επιχειρείν λόγω της κλίμα-
κας και του πεδίου των επενδύσεων, ιδίως 
σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και σε πρώι-
μα στάδια.  Το χαρτοφυλάκιο των εγγυήσε-
ων δανείων του ΕΤΕ ξεπέρασε συνολικά τα 
5,6 δις ευρώ για πάνω από 300 πράξεις 
στο τέλος του 2013, οπότε το ΕΤΕ μπορεί 
να θεωρηθεί μείζων παράγοντας στον τομέα 
των εγγυήσεων για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, 
καθώς και ηγετικός εγγυητής της μικροχρη-
ματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
(http://www.eif.org) 

Ο ι τελωνειακές αρχές της ΕΕ κατακρά-
τησαν περίπου 36 εκατομμύρια προϊόντα 
για τα οποία υπήρχαν υπόνοιες ότι παρα-
βιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδι-
οκτησίας το 2013, σύμφωνα με την ετή-
σια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την 
ανάληψη τελωνειακών ενεργειών για την 
επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδι-
οκτησίας.  Μολονότι ο αριθμός αυτός είναι 
μικρότερος από τον αριθμό των προηγού-
μενων ετών, η αξία των παρακρατηθέντων 
εμπορευμάτων εξακολουθεί να υπερβαίνει 

τα 760 εκατ. ευρώ.   Τα είδη ένδυσης (το 
12% όλων των παρακρατηθέντων ειδών) 
και τα φάρμακα (10%) συνιστούν τις κυ-
ριότερες κατηγορίες εμπορευμάτων που 
κατάσχονται.  Η Κίνα εξακολουθεί να εί-
ναι η κύρια πηγή προϊόντων παραποίη-
σης/απομίμησης,  δεδομένου ότι το 66% 
όλων των παρακρατηθέντων προϊόντων 
προέρχονται από την Κίνα και το 13% από 
το Χονγκ Κονγκ.  Άλλες χώρες, ωστόσο, 
ήταν η βασικότερη πηγή προέλευσης συ-
γκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων, όπως 

η Τουρκία για αρώματα και καλλυντικά 

και η Αίγυπτος για τρόφιμα.

Για το πλήρες κείμενο της έκθεσης, βλέπε 

σχετικό σύνδεσμο της ΕΕ:

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/

customs/customs_controls/counterfeit_

piracy/statistics/index_en.htm)

Προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας  
Οι τελωνειακές αρχές κατακρατούν περίπου 

36 δισεκατομμύρια προϊόντα απομίμησης/παραποίησης 
στα σύνορα της ΕΕ το 2013
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Τ ο Horizon 2020,  το μεγαλύτερο 
και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα 
χρηματοδότησης της Έρευνας και 

της Καινοτομίας στην Ε.Ε., δίνει για πρώ-
τη φορά τη δυνατότητα απευθείας χρημα-
τοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για 
την υλοποίηση καινοτομικών επενδυτικών 
σχεδίων ως του ύψους των 2.5 εκ. ευρώ 
για τρία χρόνια.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο SME Instrument 
θα υλοποιηθεί μέσω τριών διακριτών φάσε-
ων:

1.Φάση 1:  Χρηματοδότηση 50.000 € για 
έξι μήνες με στόχο την έρευνα πάνω στο 
επιχειρηματικό μοντέλο και τη δημιουργία 
ενός βιώσιμού και ανταγωνιστικού επι-
χειρηματικού σχεδίου (feasibility study & 
business planning).

2.Φάση 2:  Χρηματοδότηση από 500.000 
€ έως 2.5 εκ. € για 12 – 24 μήνες με στό-
χο την ανάπτυξη ενός εμπορικού προϊόντος 
ή υπηρεσίας και με τελικό στόχο τη διάθεσή 
του στην αγορά.

3.Φάση 3: Υπηρεσίες προώθησης του προ-
ϊόντος ή της υπηρεσίας σε διεθνείς αγορές 
και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία 
υποστήριξης της περαιτέρω επιχειρηματι-
κής ανάπτυξης.

Το  προφίλ των επιχειρηματικών σχεδίων 
που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να 
περιλαμβάνει έντονα τα στοιχεία της τε-

χνολογικής καινοτομίας της επιστημονικής 
αριστείας και να καταλήγει σε ένα προϊόν 
υψηλής εμπορικής αξίας.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλει-
στικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και 
θα είναι εφικτή καθ’ όλη την διάρκεια του 
έτους.  Η αξιολόγηση γίνεται από ειδικούς 
εμπειρογνώμονες και θα διαρκεί σύντομο 
χρονικό διάστημα (3 μήνες για τη Φάση 1,6 
μήνες για τη Φάση 2).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
(Φάση 1):

•18 Ιουνίου 2014
•24 Σεπτεμβρίου 2014
•17 Δεκεμβρίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
(Φάση 2):

•9 Οκτωβρίου 2014
•17 Δεκεμβρίου 2014

Συχνές ερωτήσεις

•Μπορεί να συμμετέχει μια επιχείρηση σε 
φάση start-up;
•Ναι, αρκεί να έχει κάνει σύσταση και να 
αποτελεί επισήμως νομικό πρόσωπο με 
έδρα σε χώρα της Ε.Ε. (ή συνεργαζόμενη 
τρίτη χώρα).

•Απαιτείται η συνεργασία οργανισμών από 
διαφορετικές χώρες της Ε.Ε.;

•Όχι, μια επιχείρηση μπορεί να υποβά-

λει μόνη της πρόταση (single company 

support).

•Μπορεί να συμμετέχει ένα Πανεπιστήμιο 

ή ΝΠΔΔ;

•Όχι, το πρόγραμμα αφορά μόνο μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις.  Ωστόσο, μέρος της 

έρευνα που απαιτείται για την υλοποίηση 

ενός καινοτομικού προϊόντος μπορεί να 

υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστή-

μιο (ως υπεργολαβία).

•Τι ποσοστό χρηματοδότησης παρέχεται;

•Το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση 

όλων των δαπανών ανάπτυξης (συμπερι-

λαμβανομένου του κόστους μισθοδοσίας) 

σε ποσοστό 70%.  Σε ειδικές περιπτώσεις 

το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 100%.

•Μπορεί μια επιχείρηση να υποβάλει απευ-

θείας πρόταση στη Φάση 2;

•Ναι, ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί 

σε όσες επιχειρήσεις προέρχονται από τη 

Φάση 1.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοι-

νωνείτε με την αρμόδια επιστημονική λει-

τουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευ-

νας (ΙΠΕ), κα. Νέδη Καφφά, (τηλ.:+357 

22 205039, ηλεκτρ. διεύθυνση  nkaffa@

research.org.cy

HORIZON 2020: SME Instrument
  Νέα εργαλεία χρηματοδότησης για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και spin-offs

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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Ε πενδύσεις τρισεκατομμυρίων 
ευρώ θα απαιτηθούν τα επόμε-
να χρόνια στον ενεργειακό τομέα 

προκειμένου η Ευρώπη να επιτύχει τόσο 
τους στόχους που έχει θέσει για μείωση 
των εκπομπών αερίων που σχετίζονται με 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου όσο και για 
να διασφαλίσει την ενεργειακή της ασφά-
λεια και επάρκεια, υπό το πρίσμα και των 
πρόσφατων σημαντικών γεωπολιτικών εξε-
λίξεων.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ανάλυση 
του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικής 
Έρευνας (DIW Berlin), που λαμβάνοντας 
υπόψη τον Οδικό Χάρτη της Ενέργειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2050, καθώς 
και σειρά μελετών από φορείς όπως ο Δι-
εθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), το Ευ-
ρωπαϊκό Ίδρυμα για το Κλίμα (ECF), αλλά 

και ο Ευρωπαίος Διαχειριστής Δικτύων Με-
ταφοράς (ENTSO-E), καταγράφει τις επεν-
δυτικές ανάγκες στον ηλεκτρισμό, το φυσι-
κό αέριο και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Συγκεκριμένα, το European Climate 
Foundation (ΕCF) εκτιμά τις απαραίτητες 
επενδύσεις στον τομέα του ηλεκτρισμού 
ως το 2030 στα 1,153 τρισ. ευρώ, εκ των 
οποίων περίπου το 1 τρισ. θα διατεθεί για 
κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 
(συμβατικές και ΑΠΕ), 57 δισ. ευρώ για 
εφεδρικές μονάδες και 68 δισ. ευρώ για 
δίκτυα μεταφοράς υψηλής τάσης.
Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 
χαρτογράφηση των υποδομών αλλά και των 
μορφών ενέργειας στις οποίες δίνεται προ-
τεραιότητα μέχρι το 2030. Σύμφωνα με την 
έκθεση, η ανάγκη επενδύσεων εστιάζεται 
κυρίως στα δίκτυα διανομής, καθώς αυτά 

πρέπει να μετατραπούν σε «έξυπνα» δίκτυα 
και να επιτρέψουν τη μεγάλη διείσδυση των 
ΑΠΕ και τη δυνατότητα για ενεργό συμμετο-
χή των καταναλωτών στη διαμόρφωση της 
ζήτησης μέσω «έξυπνων» μετρητών.
Παράλληλα, η εκρηκτική κατάσταση στην 
Ουκρανία αναδεικνύει την αναγκαιότητα 
για επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς φυ-
σικού αερίου και σε εγκαταστάσεις LNG. H 
Διεθνής Ένωση Ενέργειας (IEA), τοποθε-
τεί τις αναγκαίες επενδύσεις στα 165 δισ. 
ευρώ ως το 2030, ενώ και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προβλέπει πως 70 δισ. ευρώ θα 
χρειαστεί να διατεθούν στον συγκεκριμένο 
τομέα ως το 2020. Τέλος, και όσον αφορά 
την εξοικονόμηση ενέργειας, η ΙΕΑ θεωρεί 
αναγκαίες επενδύσεις ύψους 1.200-2.300 
δισ. ευρώ στην Ευρώπη ως το 2035. 

ειδήσεις

Η Ευρώπη χρειάζεται 2,5 τρισ. ευρώ 
για ενεργειακή αυτάρκεια

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνω-
σε προκαταρκτικές εκτιμήσεις 
για το Εξωτερικό Εμπόριο της 

Κύπρου για τον Ιούνιο 2014, σύμφωνα 
με τις οποίες οι συνολικές εξαγωγές/απο-

στολές ήταν €146,4 εκ.
Ποσοστό 60,2% των εξαγωγών αφορά 
σε ενδοκοινοτικό εμπόριο και το υπόλοι-
πο 39,8% σε εξαγωγές σε τρίτες χώρες.
Για να δείτε τα στοιχεία, επισκεφθείτε την 

πιο κάτω ιστοσελίδα:

(http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/

ts.nsf/All/0137C536CA491FFAC2257D

390029804D?OpenDocument).

Στατιστικά Στοιχεία  
Εξωτερικό Εμπόριο, Ιούνιος 2014

Νέα έκθεση για τις αγορές τηλεπικοινωνιών της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευ-
σε έκθεση σχετικά με την αγορά 
τηλεπικοινωνιών και τη νομο-

θεσία της ΕΕ. Η έκθεση καλύπτει τη διετία 
2012-2013. Τα κυριότερα πορίσματα της 
έκθεσης είναι τα εξής:
•το 2013 μειώθηκαν και πάλι τα έσοδα του 
κλάδου, αλλά οι επενδύσεις άρχισαν να αυ-
ξάνονται 
•η χρήση παραδοσιακών τηλεφωνικών 
υπηρεσιών σημειώνει μείωση καθώς γίνο-
νται ολοένα και δημοφιλέστερες οι διαδι-
κτυακές υπηρεσίες (VOIP) 
•τα δεδομένα σχετικά με την κίνηση αυξά-
νονται γρήγορα 
•οι τιμές κλήσεων κινητής φωνητικής τη-
λεφωνίας και δεδομένων είναι υψηλότερες 

στην ΕΕ σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ενώ η 
χρήση κινητής τηλεφωνίας είναι μεγαλύτε-
ρη στις ΗΠΑ, γεγονός που έχει ως αποτέ-
λεσμα ένα υψηλότερο «μέσο εισόδημα ανά 
χρήστη» στις ΗΠΑ.
•Μόνο η Δανία, η Γερμανία, η Λετονία και η 
Μάλτα πέτυχαν τον στόχο του 2012 για την 
έγκριση ειδικών ζωνών ραδιοφάσματος. Το 
2013 πέτυχαν τελικά τον στόχο 21 κράτη 

μέλη, αλλά η καθυστέρηση στην εκχώρηση 
της ζώνης των 800 MHz επιβράδυνε σημα-
ντικά την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας 
τέταρτης γενιάς (4G) σε όλη την ΕΕ. 
•Ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτη-
ση άδειας εγκατάστασης νέων δικτύων κυ-
μαίνεται από λίγες ημέρες έως κάποια έτη, 
ανάλογα με το σε ποιο μέρος της ΕΕ εγκα-
θίσταται το δίκτυο. Οι περισσότερες αρχές 
εξακολουθούν να μην επιτρέπουν την ηλε-
κτρονική υποβολή αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: 
(https://ec.europa.eu/digital-agenda/
en/news/2014-report-implementation-
eu-regulatory-framework-electronic-
communications)
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Η Ευρώπη πρέπει να δημιουρ-
γήσει μια επιχειρηματική νοο-
τροπία που να διεισδύει στα 

σχολεία και στα πανεπιστήμια μας, 
μια κουλτούρα στην οποία η δημι-
ουργικότητα και η καινοτομία να 
ενθαρρύνονται ενεργά. Το 37% των 
Ευρωπαίων θέλουν να είναι το αφε-
ντικό του εαυτού τους, αλλά μόνο το 
10% είναι στην πραγματικότητα. Εάν 
το δυναμικό αυτό μπορούσε να αξιοποι-
ηθεί, εκατομμύρια νέες επιχειρήσεις θα 
μπορούσαν να προστεθούν στα τρέχοντα 
20,8 εκατομμύρια μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Δίνοντας έμφαση στην επιχειρημα-
τική εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να μετατρέψουν τα όνειρα των μαθητών σε 
επιχειρήσεις του αύριο.
Η επιχειρηματικότητα δεν ήταν ποτέ πιο ση-
μαντική από ό, τι είναι τώρα. Οι επιχειρη-
ματίες αποτελούν την κινητήρια δύναμη της 
οικονομίας της Ευρώπης, καθώς και τον 
ακρογωνιαίο λίθο για τη βιώσιμη ανάκαμ-
ψη. Έτσι λοιπόν, η επιχειρηματικότητα είναι 
κάτι περισσότερο από  την απόκτηση χρη-
μάτων. Στην ουσία είναι ένας τρόπος για 
καταλάβεις τι είναι εφικτό να  γίνει προτού 
ξεκινήσει η πραγματοποίηση μιας ιδέας.  
Η εκπαίδευση διαδραματίζει ένα σημαντικό 
ρόλο στην καλλιέργεια αυτής της νοοτρο-
πίας. Αλλά επειδή η εκπαίδευση στην επι-
χειρηματικότητα δεν είναι ένα υποχρεωτικό 
μέρος των περισσότερων προγραμμάτων 
εκπαίδευσης στην ΕΕ - και επειδή μόνο το 
28% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι η τυ-
πική εκπαίδευση τους έκανε να ενδιαφέ-
ρονται στο να γίνουν επιχειρηματίες - είναι 
απαραίτητο να επεκταθεί η διδασκαλία της 
επιχειρηματικότητας μέσα στην τάξη. 
Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα επι-
κεντρώνεται στην παροχή βοήθειας στους 
μαθητές «μετατρέποντας τις ιδέες σε δρά-
ση», πράγμα το οποίο απαιτεί την ενεργό 
εμπλοκή των φοιτητών στην όλη διαδικα-
σία, προκειμένου να απελευθερώσουν τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία τους. 
Παρά το γεγονός ότι μερικοί άνθρωποι φαί-
νεται να είναι «γεννημένοι επιχειρηματίες», 
η επιχειρηματικότητα είναι μια αρμοδιότητα 
που μπορεί να μαθευτεί.
• Η επιχειρηματική ικανότητα και οι δεξιό-
τητες που μπορούν να αποκτηθούν ή να οι-

κοδομηθούν 
μόνο μέσω 
της πραγμα-
τικής εμπει-
ρίας. 
• Οι επιχειρηματικές δεξιότητες μπορούν 
να διδάσκονται σε όλα τα μαθήματα ή ως 
ξεχωριστό μάθημα.
• Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 
θα πρέπει να επικεντρωθεί σε «επιχειρημα-
τίες» - δηλαδή, σε όσους πληρούν το ρόλο 
του επιχειρηματία σε μια μεγάλη ομάδα ή 
οργάνωση. 
• Η ατζέντα της εκπαίδευσης για την επι-
χειρηματικότητα θα πρέπει να προωθηθεί 
πέρα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις 
επιχειρήσεις και την ευρύτερη κοινότητα. 
• Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία δεν θα εί-
ναι σε θέση να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες 
τους χωρίς τη συνεργασία και τις εταιρικές 
σχέσεις με τις επιχειρήσεις.
Ο ρόλος των δασκάλων είναι ζωτικής σημα-
σίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εκ-
παίδευση στην επιχειρηματικότητα στηρίζε-
ται με τους λίγους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 
είναι ενθουσιασμένοι και έχουν εκπαιδευτεί 
γι’ αυτό. Αυτό είναι μια καλή βάση, αλλά 
ποτέ δεν θα δούμε μεγάλα αποτελέσματα, 
χωρίς πολύ ανάπτυξη. Για να είναι σε θέση 
να εισαγάγουν την επιχειρηματικότητα στην 
τάξη αποτελεσματικά, όλοι οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευ-
ση και υποστήριξη.

Οδηγός Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα
Για την προώθηση της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικό-
τητα, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε την 
έκδοση «Εκ-

παίδευση στην Επιχειρηματικότητα - Ένας 
Οδηγός για Εκπαιδευτικούς». Το εγχειρίδιο 
αυτό παρουσιάζει μεθόδους για την κατάρ-
τιση των εκπαιδευτικών, που συγκεντρώθη-
καν από εμπειρογνώμονες της εκπαίδευσης 
σε όλη την Ευρώπη. Βασίζεται σε πρακτικές 
δραστηριότητες και εστιάζεται στις δεξιότη-
τες που αποτελούν τη βάση της επιχειρημα-
τικής συμπεριφοράς: δημιουργική σκέψη, 
την αίσθηση της πρωτοβουλίας, την επίλυση 
προβλημάτων και την ηγεσία.  Χρησιμοποι-
ώντας το εγχειρίδιο αυτό, τα σχολεία και τα 
πανεπιστήμια μπορούν να βοηθήσουν στο 
ξεκίνημα των  ιδεών, οι οποίες θα δημιουρ-
γήσουν τις επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασί-
ας και τα προϊόντα του 21ου αιώνα.
Η έκδοση «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματι-
κότητα - Ένας Οδηγός για Εκπαιδευτικούς» 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε δύο σημα-
ντικά γεγονότα - ένα στο Δουβλίνο της  Ιρ-
λανδία, τον  Μάιο του 2012, η άλλη στο 
Brdo της Σλοβενίας, τον Σεπτέμβριο του 
2012 - που συγκέντρωσε εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρ-
τισης στην επιχειρηματικότητα. Περίπου 
170 αντιπρόσωποι από περισσότερες από 
30 χώρες έλαβαν μέρος στις εκδηλώσεις, 
ανταλλάσσοντας ιδέες και μεθόδους για το 
πως θα προωθηθεί το επιχειρηματικό πνεύ-
μα στα σχολεία. 

θέμα

Εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς 
Ευρωπαίους επιχειρηματίες

Συνέχεια στη σελ. 7



7Σεπτέμβριος 2014 θέμα

Συνέχεια από σελ. 6

Η OSHwiki είναι η πρώτη δι-
αδικτυακή πλατφόρμα που 
επιτρέπει στους χρήστες να 

δημιουργήσουν, να συνεργαστούν και να 
ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) 
σε όλες τις γλώσσες. Πρόκειται για έναν 
νέο τρόπο δικτύωσης σε απευθείας σύν-
δεση με την κοινότητα ΕΑΥ, με στόχο τη 
στήριξη των κυβερνήσεων, της βιομηχανί-
ας και των οργανώσεων των εργαζομένων 
για τη διασφάλιση ασφαλών και υγιών χώ-
ρων εργασίας. Σήμερα, ο Ευρωπαϊκός Ορ-
γανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία (EU-OSHA) εγκαινιάζει την 
OSHwiki στο Παγκόσμιο Συνέδριο XX για 
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
του 2014 στη Φρανκφούρτη, Γερμανία.
Η Δρ. Christa Sedlatschek, Διευθύντρια 
του EU-OSHA καλεί τους επαγγελματίες 
ΕΑΥ να γίνουν μέρος της OSHwiki και να 
εμπλουτίσουν τη γνωσιακή βάση σχετικά 
με τον τομέα ΕΑΥ που ήδη διατίθεται στην 
πλατφόρμα.
Με την ευκαιρία της εγκαινίασης της 
OSHwiki, η Δρ Sedlatschek αναφέρει: Η 
πλατφόρμα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 
στην προσπάθεια για τη βελτίωση της υγεί-
ας και της ασφάλειας στον ευρωπαϊκό 
χώρο εργασίας και προσδίδει προστιθέμε-
νη αξία σε εκείνους που συμμετέχουν τόσο 
σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό 

επίπεδο. Στην OSHwiki, οι εμπειρογνώμο-
νες έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν 
τις εργασίες τους μεταξύ τους σε μια εύ-
κολη και βολική τοποθεσία, μπορούν να 
εξασφαλίσουν την αναγνώριση από την 
παγκόσμια κοινότητα ΕΑΥ όσον αφορά την 
εμπειρογνωμοσύνη τους και να επωφελη-
θούν από την αξιολόγηση των εργασιών 
τους από ομοτίμους που αποτελούνται από 
ένα ευρύτερο κοινό.
Πιστοποιημένοι συντάκτες συντάσσουν και 
επεξεργάζονται το περιεχόμενο γρήγορα 
και εύκολα, με αποτέλεσμα η OSHwiki να 
αποτελεί μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών 
σε θέματα ΕΑΥ. Μεταξύ των συντελεστών 
συγκαταλέγονται πολλοί εθνικοί οργανισμοί 
για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, 
καθώς και κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα. 
Με σχεδόν 300 άρθρα να έχουν ήδη μετα-

φορτωθεί από τους εμπειρογνώμονες του 

τομέα ΕΑΥ, τα θέματα που εντοπίστηκαν 

στην πλατφόρμα καλύπτουν τομείς, όπως 

η διαχείριση και η οργάνωση του τομέα 

ΕΑΥ, οι επικίνδυνες ουσίες, η εργονομία, 

τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα και οι ομάδες 

κινδύνου. Ως υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτη-

σης σχετικά με το περιεχόμενο σε θέματα 

ΕΑΥ, η OSHwiki στοχεύει να αποτελέσει 

πηγή γνώσεων όσον αφορά τον τομέα της 

υγείας και της ασφάλειας για την κοινότητα 

ΕΑΥ και πέραν αυτής.

Ανακαλύψτε το περιεχόμενο και την κοι-

νότητα της OSHwiki με την επίσκεψή σας 

στην πλατφόρμα στη διεύθυνση: 

http://oshwiki.eu 

Η OSHwiki σε απευθείας σύνδεση
Mια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για 
τη δικτύωση της κοινότητας για την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 

Αυτές οι ιδέες και μέθοδοι μαζί με τα στοι-
χεία επικοινωνίας και πρακτικές πληροφο-
ρίες για τους πολυάριθμους εξωτερικούς 
πόρους, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
Έκδοσης «Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης 
- Ένας Οδηγός για Εκπαιδευτικούς». Ως 
αποτέλεσμα, το εγχειρίδιο είναι μια πολύτι-
μη πηγή για τη χάραξη πολιτικής, στους δι-
ευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευ-
τικούς - ένας οδικός χάρτη για το πως να 
δημιουργήσετε τα «επιχειρηματικά» σχολεία 
και πανεπιστήμια που θα διαμορφώσουν 

μια νέα γενιά επιχειρηματιών. 
 
Ιστορικό 
Το Σχέδιο Δράσης για την Επιχειρηματικό-
τητα 2020 καλεί τα κράτη μέλη να παρά-
σχουν σε όλους τους νέους μια πρακτική 
επιχειρηματική εμπειρία πριν ολοκληρώ-
σουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι εκ-
παιδευτικοί διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, 
καθώς η τεχνοτροπία τους και οι μέθοδοι 
διδασκαλίας έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο 
στα επιτεύγματα των μαθητών. 

Το Σχέδιο Δράσης αναγνωρίζει την εκπαί-
δευση στην επιχειρηματικότητα ως τον πρώ-
το πυλώνα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
για τόνωση της επιχειρηματικότητας στην 
Ευρώπη.
Η έκδοση διατίθεται δωρεάν στην πιο κάτω 
ιστοσελίδα: 

(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/promoting-entrepreneurship/files/
education/entredu-manual-fv_en.pdf)  
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Επιχειρηματικές συνεργασίες
Business Co operations

•Profile ID:  BOCZ20140627001
A Czech company specialized in manufacture of baby 

and children’s clothes (bodysuits, caps, T-shirts, 

trousers, jumpers etc.) and textiles (car seat covers, 

footmuffs, sleeping bags, wrapping/swaddling 

blankets, pillows, bed linen etc.) is looking for 

distribution partners.  Most of the products are made 

from temperature regulating material which is very 

comfort especially for new-borns or kids.

•Profile ID:  BOHU20131008003
Hungarian company specialized in development 

and production of unique sweeteners with which it 

is possible to replace the expensive and unhealthy 

sugar usage is looking for distributors, retailers and 

soft drink, preserved fruit, compote, biscuit, canned 

food, basically all food manufacturers in Europe and 

worldwide.

•Profile ID:  20130328006
A leading Austrian manufacturer of electric motors, 

generators and electrical plant constructions is 

looking for cooperation partners.

•Profile ID:  BOHU20131212002
The Hungarian company specialized in the 

production of food supplement in the form of tablets 

that effectively relieves mild to moderate anxiety 

problems is looking for distributors.

•Profile ID:  BOXU20140403001
A Hungarian company specialized in manufacturing 

of dried fruits, chocolate covered dried fruits and 

fruit bars,  is looking for distributors.

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.


