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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη 
να προτείνουν σχέδια για την αξιοποίηση 
ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 11,9 δις 

ευρώ με σκοπό τη βελτίωση των ευρωπαϊκών μεταφο-
ρικών συνδέσεων.  Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέχρι 
σήμερα ενιαίο ποσό ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που 
διατίθενται για τις υποδομές μετα-
φορών.  Τα κράτη μέλη μπορούν 
να υποβάλουν τις προτάσεις τους 
έως τις 26 Φεβρουαρίου 2015.

Η χρηματοδότηση θα είναι επικε-
ντρωμένη σε 9 κύριους διαδρό-
μους μεταφορών, οι οποίοι στο 
σύνολό τους θα συνθέτουν ένα 
κεντρικό δίκτυο μεταφορών που 
θα δώσει νέα πνοή στην οικονομία 
της νέας αγοράς (βλ. χάρτη).  Η 
χρηματοδότηση θα στοχεύει στην 
εξάλειψη των σημείων κυκλοφο-
ριακής συμφόρησης, στη ριζική 
αλλαγή των συνδέσεων Ανατολής – Δύσης και στον 
εξορθολογισμό των διασυνοριακών μεταφορών, τόσο 
για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες όλης της 
ΕΕ.

Στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», η χρηματοδότηση της ΕΕ 
για τις μεταφορές έχει τριπλασιαστεί φθάνοντας τα 26 
δις ευρώ για την περίοδο 2014 -2020 (συγκριτικά με 
8 δις ευρώ για την περίοδο 2007-2013).  Πρόκειται 
για το πρώτο τμήμα της νέας διαθέσιμης χρηματοδό-
τησης για τις μεταφορές.

Η συνεκτίμηση αυτών των καινοτομιών – δηλαδή, του 
τριπλασιασμού της χρηματοδότησης για τις μεταφορές 
σε συνδυασμό με την απόφαση να είναι αυστηρά επι-
κεντρωμένη στους 9 κύριους διαδρόμους μεταφορών 
της ΕΕ – δείχνει ότι πρόκειται για την πιο ριζική ανα-
μόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις υποδομές, 
από τη σύλληψή της τη δεκαετία του 1980.

Το νέο κεντρικό δίκτυο, που πρέπει να υλοποιηθεί έως 

το 2030, θα συνδέει:
•94 μεγάλους ευρωπαϊκούς λιμένες με το σιδηροδρο-
μικό και οδικό δίκτυο
•38 κύριους αερολιμένες με σιδηροδρομικές συνδέ-
σεις με μεγάλες πόλεις
•15.000 χλμ. Σιδηροδρομικού δικτύου αναβαθμισμέ-

νου σε γραμμές υψηλής ταχύτη-
τας
•35 διασυνοριακά έργα για τη 
μείωση των κυκλοφοριακών συμ-
φορήσεων

Η χρηματοδότηση θα κατανεμηθεί 
στα πιο ανταγωνιστικά σχέδια που 
εστιάζουν στους εννέα κύριους 
διαδρόμους μεταφορών στην Ευ-
ρώπη.

Τα σχέδια θα χρηματοδοτηθούν 
με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά πα-

ράλληλα πρέπει να συνεισφέρουν και τα κράτη μέλη 
στην υλοποίηση τους.  Οι επιλεγείσες προτάσεις και τα 
ποσά που θα διατεθούν ανά σχέδιο θα ανακοινωθούν 
το καλοκαίρι του 2015.

Μεταφορές:  11,9 δις ευρώ για τη 
βελτίωση των ευρωπαϊκών συνδέσεων

Περισσότερες πληροφορίες:

Εννέα κύριοι διάδρομοι μεταφορών στην Ευρώπη:
(http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/
ten-t-guidelines/corridors/index_en.htm)

Χρηματοδοτικός μηχανισμός CEF (ιστότοπος της 
Γενικής Διεύθυνσης MOVE): (http://ec.europa.eu/
transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/
project-funding/cef_en.htm)

Ενημερωτικό δελτίο «CEF Transport Info Day»: 
(http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/
events/2014_cef_transport_info_day.htm)

INEA: (http://inea.ec.europa.eu) 
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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 σύμπραξη μεταξύ των κρατών με-
λών, των ερευνητικών φορέων και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 
έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο.  Σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν ήδη οι συνθήκες 
για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας (ΕΧΕ), στον οποίο ερευνητές και 
επιστημονικές γνώσεις θα μπορούν να κυ-
κλοφορούν ελεύθερα.  Τώρα εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις, ώστε ο ΕΧΕ να γίνει πραγμα-
τικότητα.

Αυτό είναι το κυριότερο συμπέρασμα της τε-
λευταίας έκθεσης προόδου για τον ΕΧΕ, που 
παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Η έκθε-
ση επικαιροποιεί τα περυσινά στοιχεία και πα-
ρουσιάζει τις εκθέσεις ανά χώρα, οι οποίες δί-
νουν πληροφορίες για την υλοποίηση σε κάθε 
χώρα, ιδίως όσον αφορά τους ερευνητικούς 
οργανισμούς.

Η Επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επι-
στημών Μόιρα Γκέγκεν Κουίν δήλωσε σχετικά:  
«Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο 
όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας 
τα τελευταία χρόνια.  Τα κράτη μέλη και τα 
ερευνητικά ιδρύματα οφείλουν τώρα να υλο-
ποιήσουν τις δεσμεύσεις τους και να θέσουν 
σε εφαρμογή τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα στηρίξει όσο το 
δυνατόν περισσότερο, μεταξύ άλλων παρέχο-
ντας 80 δις ευρώ για επενδύσεις στο πλαίσιο 
του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος για την 
έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020».  
Έχει ιδιαίτερη σημασία να ευθυγραμμιστούν 
οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή της 
έρευνας, ώστε να αυξηθεί ο αντίκτυπός τους 
για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 Οι ακόλουθες πρωτοβουλίες, οι οποίες αναγ-
γέλθηκαν στην ανακοίνωση για τον ΕΧΕ, απο-
τελούν πλέον πραγματικότητα:

•Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλο και περισ-
σότερο μέτρα για την προώθηση του ΕΧΕ, τα 
οποία αντικατοπτρίζονται στα εθνικά μεταρ-
ρυθμιστικά τους προγράμματα

•Η ΕΕ έχει ενσωματώσει τον ΕΧΕ στο Ευ-
ρωπαϊκό Εξάμηνο.  Παρέχει επίσης σημαντι-
κή χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» για τα μέτρα προώθησης 
του ΕΧΕ, π.χ. για την προώθηση των ανοικτών 
προσλήψεων, την ανοικτή πρόσβαση σε δημο-
σιεύσεις και δεδομένα, καθώς και την ισότητα 
των φύλων

•Οι φορείς που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα 
της έρευνας, όπως οι 
οργανισμοί που χρημα-
τοδοτούν ή εκτελούν 
έρευνες στηρίζουν σθεναρά την ατζέ-
ντα του ΕΧΕ

•Έχει δημιουργηθεί μηχανισμός παρακολού-
θησης του ΕΧΕ, ο οποίος διευκολύνει με όλο 
και περισσότερα δεδομένα την αξιολόγηση 
των επιδόσεων τόσο των κρατών μελών όσο 
και των ερευνητικών ιδρυμάτων

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν σήμερα 
οι συνθήκες που το 2012 η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή είχε προσδιορίσει ως αναγκαίες για την 
ολοκλήρωση του ΕΧΕ.

Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν δια-
φορές τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και 
μεταξύ των επιμέρους ιδρυμάτων.  Για παρά-
δειγμα, ενώ όλα τα κράτη μέλη έχουν υιοθετή-
σεει την ανταγωνιστική χρηματοδότηση βάσει 
έργων, η έκτασή της διαφέρει σημαντικά από 
τη μια χώρα στην άλλη.  Κι ενώ πάνω από τα 
μισά κράτη μέλη έχουν αναλάβει πρωτοβου-
λίες για τη στήριξη της ισότητας των φύλων 
στην έρευνα, ο ρυθμός με τον οποίο γίνονται 
οι αλλαγές είναι εξαιρετικά αργός.  Παρόλο 
που η έκθεση συμπεραίνει ότι δεν υπάρχει 
ένας μόνον δρόμος για την υλοποίηση του 
ΕΧΕ, είναι σαφές ότι η αποτελεσματικότητα 
και η χρησιμότητά του εξαρτώνται σε μέγιστο 
βαθμό από την εφαρμογή μέτρων σε εθνικό 
επίπεδο. 

Τα κράτη μέλη πρόκειται να παρουσιάσουν 

«Χάρτες Πορείας για τον ΕΧΕ» έως τα μέσα 
του 2015, στους οποίους θα σκιαγραφήσουν 
τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωσή του.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ενδιαφερόμενοι 
οργανισμοί από τον τομέα της έρευνας και τα 
κράτη μέλη θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες 
τον Μάρτιο του 2015 για να εξετάσουν την 
κατάσταση.

Ιστορικό

Στόχος του Ευρωπαϊκού Χώ-
ρου Έρευνας είναι να δοθεί 
η δυνατότητα στους ερευνη-
τές, στα ερευνητικά ιδρύμα-
τα και στις επιχειρήσεις να 

διακινούνται ευκολότερα, να 
συνεργάζονται καλύτερα και 

να ανταγωνίζονται σε διασυνο-
ριακό επίπεδο.  Με τον τρόπο 
αυτό θα ενισχυθούν τα ερευνητι-

κά συστήματα των κρατών μελών 
της ΕΕ, θα γίνουν πιο ανταγωνι-
στικά και θα έχουν τη δυνατότητα 

να συνεργάζονται αποτελεσματικό-
τερα για την αντιμετώπιση σημαντι-

κ ώ ν κοινωνικών προκλήσεων.

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν επανειλημμένα τονίσει 
τη σημασία της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊ-
κού Χώρου Έρευνας και έχουν θέσει ως προ-
θεσμία το 2014, όπως προβλέπεται στα συ-
μπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Φεβρουαρίου 2011 και του Μαρτίου 2012.  
Βάσει των συμπερασμάτων αυτών, η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση «Μια ενι-
σχυμένη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας για αριστεία και ανάπτυξη», στην 
οποία καθορίζονται οι δράσεις που πρέπει να 
αναλάβουν τα κράτη μέλη για την υλοποίηση 
του ΕΧΕ.  Οι πέντε προτεραιότητες με βάση τις 
οποίες αξιολογείται η επιτευχθείσα πρόοδος 
είναι:  η αποτελεσματικότητα των εθνικών συ-
στημάτων έρευνας, η διακρατική συνεργασία, 
η ανοικτή αγορά εργασίας για τους ερευνητές, 
η ισότητα των φύλων και η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στις πολιτικές για την 
έρευνα, τέλος, η βέλτιστη κυκλοφορία και με-
τάδοση των επιστημονικών γνώσεων.

Ο ΕΧΕ έχει ήδη αποδειχθεί ωφέλιμος για τις 
επιδόσεις των κρατών μελών και των ερευ-
νητικών ιδρυμάτων.  Η έκθεση περιλαμβάνει 
πορίσματα όπως:

•Τα ανοικτά και ελκυστικά ερευνητικά συστή-

Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής 
«ενιαίας αγοράς για την έρευνα» εξαρτάται 

πλέον από τις μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών

Συνέχεια στη σελ. 4



4 Οκτώβριος 2014

Ζητήστε το δωρεάν Ενημερωτικό Δελτίο του OSHA
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το δωρεάν ηλεκτρονικό μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο εκδίδει ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία , παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε 
την πιο κάτω ιστοσελίδα (http://osha.europa.eu/el/news/oshmail)

Η OSHwiki είναι η πρώτη 
διαδικτυακή πλατφόρ-
μα που επιτρέπει στους 

χρήστες να δημιουργήσουν, να 
συνεργαστούν και να ανταλλά-
ξουν πληροφορίες σχετικά με 
την επαγγελματική ασφάλεια και 
υγεία (ΕΑΥ) σε όλες τις γλώσσες.  
Πρόκειται για ένα νέο τρόπο δι-
κτύωσης σε απευθείας σύνδεση 
με την κοινότητα ΕΑΥ, με στόχο 
τη στήριξη των κυβερνήσεων, της 
βιομηχανίας και των οργανώσεων 
των εργαζομένων για τη διασφά-
λιση ασφαλών και υγιών χώρων 
εργασίας.  

Η Δρ. Christa Sedlatschek, Διευ-
θύντρια του EU-OSHA καλεί τους 
επαγγελματίες ΕΑΥ να γίνουν μέ-
ρος της OSHwiki και να εμπλου-
τίσουν την γνωσιακή βάση με τον 
τομέα ΕΑΥ που ήδη διατίθενται 

στην πλατφόρμα.

Μεταξύ άλλων η Δρ. Sedlatschek 
αναφέρει:  Η πλατφόρμα αποτελεί 
ένα σημαντικό βήμα στην προσπά-
θεια για τη βελτίωση της υγείας 
και της ασφά-
λειας στον ευ-
ρωπαϊκό χώρο 
εργασίας και 
προσδίδει προ-
στιθέμενη αξία 
σε εκείνους 
που συμμετέ-
χουν τόσο σε 
επαγγελματικό 
όσο και σε προσωπικό επίπεδο.  
Στην OSHwiki, οι εμπειρογνώ-
μονες έχουν την δυνατότητα να 
ανταλλάξουν τις εργασίες τους 
μεταξύ τους σε μια εύκολη και 
βολική τοποθεσία, μπορούν να 
εξασφαλίσουν την αναγνώριση 

από την παγκόσμια κοινότητα ΕΑΥ 
όσον αφορά την εμπειρογνωμο-
σύνη τους και να επωφεληθούν 
από την αξιολόγηση των εργασιών 
τους από ομότιμους που αποτε-
λούνται από ένα ευρύτερο κοινό.

Πιστοποιημέ-
νοι συντάκτες 
συντάσσουν 
και επεξερ-
γάζονται το 
περιεχόμενο 
γρήγορα και 
εύκολα, με 
αποτέλεσμα η 

OSHwiki να αποτελεί μια αξιόπι-
στη πηγή πληροφοριών σε θέματα 
ΕΑΥ.  Μεταξύ των συντελεστών 
συγκαταλέγονται πολλοί εθνικοί 
οργανισμοί για την επαγγελμα-
τική ασφάλεια και υγεία, καθώς 
και κορυφαία ερευνητικά ιδρύ-

ματα.  Με σχεδόν 300 άρθρα 
να έχουν ήδη μεταφορτωθεί από 
τους εμπειρογνώμονες του τομέα 
ΕΑΥ, τα θέματα που εντοπίστη-
καν στην πλατφόρμα καλύπτουν 
τομείς, όπως η διαχείριση και η 
οργάνωση του τομέα ΕΑΥ, οι επι-
κίνδυνες ουσίες, η εργονομία, τα 
ψυχοκοινωνικά ζητήματα και οι 
ομάδες κινδύνου.  Ως υπηρεσία 
ενιαίας εξυπηρέτησης σχετικά με 
το περιεχόμενο σε θέματα ΕΑΥ, η 
OSHwiki στοχεύει να αποτελέσει 
πηγή γνώσεων όσον αφορά τον 
τομέα της υγείας και της ασφά-
λειας για την κοινότητα ΕΑΥ και 
πέραν αυτής.

Ανακαλύψτε το περιεχόμενο και 
την κοινότητα της OSHwiki με την 
επίσκεψή σας στην πλατφόρμα 
στη διεύθυνση:  (http://oshwiki.
eu)

ειδήσεις

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

Συνέχεια από σελ. 3

ματα είναι πιο καινοτόμα
•Τα ερευνητικά ιδρύματα που υλοποιούν τον 
ΕΧΕ παράγουν μεγαλύτερο αριθμό εκδόσεων 
και αιτήσεων για κατοχύρωση διπλωμάτων ευ-
ρεσιτεχνίας ανά ερευνητή, παρέχοντας περισ-
σότερες γνώσεις
•Η ερευνητική προσφορά των ερευνητών που 
έχουν μεταβεί σε άλλες χώρες είναι σχεδόν 
20% μεγαλύτερη σε σχέση με την προσφορά 
άλλων ερευνητών.

Οι πληροφορίες που δίνει η Έκθεση Προόδου 
για τον ΕΧΕ βασίστηκαν σε διάφορες πηγές, 
κυρίως στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμ-
ματα 2014.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέ-
ντρωσε επίσης στοιχεία για τους οργανισμούς 
εκτέλεσης ή χρηματοδότησης ερευνών σε όλα 
τα κράτη μέλη και στις χώρες που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα.  
Τα στοιχεία αυτά συμπληρώθηκαν με τη μελέ-
τη MORE 2 και τον Πίνακα Επιδόσεων για την 
«Ένωση της Καινοτομίας» 2014.

Οι εφαρμοζόμενοι μηχανισμοί παρακολού-
θησης του ΕΧΕ παρέχουν δεδομένα για την 
πρόοδο που σημειώνεται ως προς τις δράσεις 
πολιτικής για τον ΕΧΕ.  Ωστόσο, το γεγονός ότι 
πολλά αυτά συγκεντρώνονται σε προαιρετική 
βάση περιορίζει την αποτελεσματικότητα της 
χάραξης πολιτικής.  Θα χρειαστούν περαιτέρω 
προσπάθειες ώστε να προσδιοριστούν επα-
κριβώς τα ουσιώδη στοιχεία και να καταστεί 
δυνατή η εξέλιξη της συλλογής δεδομένων.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει δια-
βούλευση με τα κράτη μέλη προκειμένου να 
προσδιοριστεί ποιο είναι το καλύτερο επίπεδο 
συντονισμού και εναρμόνισης των εθνικών 
στρατηγικών και την έρευνα, καθώς και συ-
γκέντρωσης της χρηματοδότησης στους το-
μείς των κοινωνικών αλλαγών, έτσι ώστε να 
αυξηθεί ο αντίκτυπος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Έκθεση Προόδου για τον Ευρωπαϊκό Χώρο 

Έρευνας (ΕΧΕ) 2014:
(http://ec.europa.eu/research/era/eraprogress_
en.htm)

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας:
(http://ec.europa.eu/research/era/index_
en.htm)

Πύλη EURAXESS:
(http://ec.europa.eu/euraxess/)

Μια ενισχυμένη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας για αριστεία και ανάπτυξη:
(http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-
communication/era-communication_en.pdf)

Μελέτη MORE 2:
(http://www.more-2.eu/)

Πίνακας Επιδόσεων για την «Ένωση της 
Καινοτομίας» 2014:
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
innovation/policy/innovation-scoreboard/
index_en.htm)
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Σ τις 26 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή 
ενίσχυσε περαιτέρω την προστα-
σία των καταναλωτών, ιδίως των 

βρεφών και των μικρών παιδιών.  Ενέκρινε 
δύο μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης 
των τριών συντηρητικών στα καλλυντικά 
προϊόντα.

Η απόφαση της Επιτροπής αποτελεί συνέ-
χεια αξιολόγησης από την ανεξάρτητη Επι-
στημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των 
Καταναλωτών (ΕΕΑΚ), ένα συμβουλευτικό 
όργανο που προέβη σε προσεκτική εκτίμη-
ση επικινδυνότητας των ουσιών πριν υπο-
δείξει τον περιορισμό ή την απαγόρευσή 
τους.

Με τα μέτρα που εγκρίθηκαν η Επιτροπή 
περιορίζει τη μέγιστη συγκέντρωση δύο 
συντηρητικών, του Propylparaben και του 
Butylparaben από το επί του παρόντος επι-
τρεπόμενο όριο του 0,4% όταν χρησιμο-
ποιούνται μεμονωμένα και 0,8% όταν ανα-
μειγνύονται με άλλους εστέρες, σε 0,14% 
όταν χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή από 
κοινού.  Απαγορεύονται σε προϊόντα που 
δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση και έχουν 
σχεδιαστεί για εφαρμογή στην περιοχή της 
βρεφικής πάνας για μικρά παιδιά κάτω των 
τριών ετών δεδομένου ότι ο υφιστάμενος 
ερεθισμός του δέρματος και η διαπερατό-
τητα μπορεί να επιτρέψουν μεγαλύτερη δι-
είσδυση σε σχέση με το ανέπαφο δέρμα.  
Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν για προϊόντα 
που διατίθενται σε ράφια μετά τις 16 Απρι-
λίου 2015.

Επιπλέον, η Επιτροπή απαγορεύει το 
μείγμα Methylchloroisothiazolinone (και) 
Methylisothiazolinone (MCI/MI) σε προϊ-
όντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση, 
όπως είναι οι κρέμες σώματος.  Το μέτρο 
αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου αλ-
λεργιών του δέρματος και της συχνότητας 
εμφάνισής τους.  Το συντηρητικό μπορεί 
ακόμα να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα που 
ξεπλένονται μετά τη χρήση τους, όπως σα-
μπουάν και αφρόλουτρα, σε μέγιστη συ-
γκέντρωση 0,0015% ενός μείγματος σε 
αναλογία 3:1 του MC/MI.  Το μέτρο θα 
εφαρμοστεί για προϊόντα που διατίθενται 
στην αγορά μετά τις 16 Ιουλίου 2015.

Ιστορικό του φακέλου
Τα συντηρητικά είναι σημαντικά για τα 

καλλυντικά, επειδή προστατεύουν τους κα-
ταναλωτές από επιβλαβείς παθογόνους πα-
ράγοντες που διαφορετικά θα εισχωρούσαν 
σε κρέμες και προϊόντα που οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση.  Χω-
ρίς τα συντηρητικά όλα τα καλλυντικά θα 
είχαν πολύ σύντομη διάρκεια ζωής, και τα 
περισσότερα θα έπρεπε να αποθηκεύονται 
στο ψυγείο.

Η ομάδα χημικών ουσιών γνωστών ως 
paraben αποτελεί μέρος των συντηρητι-
κών που μπορούν να χρησιμοποιούνται 
στα καλλυντικά προϊόντα.  Εκτός από το 
propylparaben και το butylparaben, άλλα 
paraben, όπως το methylparaben και το 
ethylparaben είναι ασφαλή, όπως έχει επα-
νειλημμένα επιβεβαιωθεί από την Επιστη-
μονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Κα-
ταναλωτών (ΕΕΑΚ).  Είναι επίσης ορισμένα 
από τα πλέον αποτελεσματικά συντηρητικά.

Στις αρχές του έτους, η Επιτροπή απαγό-
ρευσε τη χρήση πέντε άλλων paraben σε 
καλλυντικά προϊόντα – το isopropylparaben, 
το isobutylparaben, το phenylparaben, το 
benzylparaben και το pentylparaben (βλ. 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 358/2014 της Επι-
τροπής) λόγω της έλλειψης των αναγκαίων 

δεδομένων για επαναξιολόγηση.  Τα προϊό-
ντα που διατίθενται στην αγορά μετά τις 30 
Οκτωβρίου 2014 θα πρέπει να είναι απαλ-
λαγμένα από τις εν λόγω ουσίες.

Τα καλλυντικά προϊόντα ρυθμίζονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά 
προϊόντα ούτως ώστε να κατοχυρώνεται η 
ασφάλεια των καταναλωτών και η ακεραι-
ότητα της εσωτερικής αγοράς.  Ανεξάρτη-
τα από τις διαδικασίες παρασκευής και τα 
δίκτυα διανομής, τα καλλυντικά προϊόντα 
που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει 
να είναι ασφαλή.  Ο παρασκευαστής είναι 
υπεύθυνος για την ασφάλεια των προϊόντων 
και πρέπει να διασφαλίζει ότι υποβάλλονται 
σε επιστημονική αξιολόγηση της ασφάλειας 
πριν διατεθούν στην αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κανονισμός για τα καλλυντικά προϊόντα 
στην αγορά της ΕΕ:

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_
safety/cosmetics/index_en.htm)

θέμα

Καταναλωτές:  Η Επιτροπή βελτιώνει 
την ασφάλεια των καλλυντικών
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Π 
ολύ εύκολα μια 

κρίσιμη κατά-

σταση μπορεί να 

προκύψει όταν μια εταιρεία 

αντιμετωπίζει αρκετά προβλή-

ματα την ίδια χρονική στιγμή. 

Ωστόσο, τα προβλήματα δεν 

είναι δυνατό να διαφανούν 

άμεσα ότι είναι πολύ σοβαρά. 

Τα προβλήματα αυτά συνήθως 

προκύπτουν από  εξωτερικούς 

παράγοντες και μπορεί να κά-

νουν την εταιρεία ευάλωτη σε 

αλλαγές πέρα από τον έλεγχό 

της, όπως νομικές απαιτήσεις 

και αιτήματα πελατών.

Τέτοιες καταστάσεις απαιτούν 

πολύ γρήγορη λήψη αποφά-

σεων. Όμως συχνά οι μικρές 

επιχειρήσεις δεν διαθέτουν 

τους πόρους ή την εμπειρία 

να διαχειριστούν κρίσεις που 

υπερβαίνουν κατά πολύ την 

συνηθισμένη λειτουργία της 

επιχείρησης. Εάν δεν υπάρχει 

κατάλληλη (εξωτερική) βοήθεια 

διαθέσιμη, η εταιρεία μπορεί 

κάλλιστα να καταρρεύσει.

Όσο νωρίτερα μπορεί μια επι-

χείρηση να εντοπίσει τα πιθανά 

της προβλήματα, τόσο πιο γρή-

γορα μπορεί να τα διορθώσει. 

Δίπλα είναι μερικά κλασικά 

προειδοποιητικά σημάδια που 

πρέπει να προσέξετε.

Αφιερώστε λοιπόν 15 λεπτά για 

να ελέγξετε την επιχείρησή σας 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο 

που ετοίμασε η Γενική Διεύθυν-

ση Επιχειρήσεων & Βιομηχανί-

ας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το εργαλείο αποτελείται από μια σειρά από δηλώσεις σε σχέση με 

την επιχείρησή σας. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να σας 

βοηθήσει να επανεξετάσετε ορισμένες βασικές πτυχές της εργα-

σίας σας και να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα στο μέλλον όσο 

αφορά την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Στην πιο κάτω ιστοσελίδα θα βρείτε το σχετικό Εργαλείο Ελέγχου:

(http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/ewt/

self_assessment.cfm)

θέμα

Έλεγχος Υγείας των Επιχειρήσεων
«Οι αποτυχίες είναι ορόσημα 

στο δρόμο της επιτυχίας» - C.S Lewis
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Επιχειρηματικές συνεργασίες
Business Co operations

•Profile ID:  BOSK20131105001
The Slovak certified company specialized in the 

producing of high quality photovoltaic panels is 

looking for honest international partnership with 

potential business partners who can participate 

in distribution outwards and to cooperate with 

and making bonds within franchise and joint 

venture interactivity. The product has all important 

certificates needed in PV market and it is produced 

in Europe as European product.  All the materials are 

exclusively of European origin from the production 

of high-quality producers.  The producer has 10 

years product warranty and 25 years performance 

warranty.

•Profile ID:  BOSK20140715001
A Slovak manufacturer of high quality and modern 

design seating furniture (upholstered chairs, 

armchairs, benches sofas and so on) is looking for 

distributors for its products.  A Slovak company has 

20 years of experience in the domestic and mostly in 

the foreign market.

•Profile ID:  BOSK20140612001
A Slovak company dealing with handmade 

glassware production is looking for partners for 

making commercial, manufacture and distribution 

agreements. The company is focusing on manufacture 

of glasses, vases, cup sets, nail files and gift sets 

suitable for specific occasions such as wedding, 

anniversaries and competitions.

•Profile ID:  BRUK20140901001
UK-based company, buying and distributing alcoholic 

beverages and energy drinks into Asia, is looking for 

beer suppliers to diversify their product range.

•Profile ID:  BRGR20140711001
Greek company specialized in manufacture and 

installation of security mechanisms for doors and 

windows, as well as advanced home protection 

systems is looking for financial partners to invest 

in its innovative products.  It also wishes to set up 

joint venture partnerships with door and window 

manufacturers that would be interested in integrating 

its security mechanisms into their products.

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.


