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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
Παρά τις ενδείξεις καλύτερης πορείας

Τ

Οι ΜΜΕ κατέβαλαν επίπονες
προσπάθειες για ανάκαμψη

ο 2013 οι οικονομικές συνθήκες εξακολούθησαν να είναι δύσκολες για τις
ΜΜΕ στα περισσότερα κράτη μέλη.
Από τα οικονομικά αποτελέσματα προκύπτει ότι
υπάρχει ανάκαμψη, είναι όμως άνιση και δεν ακολουθεί ακόμη μια σταθερή τροχιά. Αυτά είναι τα
συμπεράσματα της ετήσιας επανεξέτασης των επιδόσεων των ΜΜΕ και των ειδικών ανά χώρα δελτίων SBA που δημοσιεύτηκαν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2013 ο αριθμός των
ΜΜΕ και η προστιθέμενη
αξία τους βρίσκονταν πάνω
από τα προ κρίσης επίπεδα
του 2008, αλλά η απασχόληση στις ΜΜΕ ήταν ακόμη
αρκετά κάτω από το όριο
αυτό αφού οι απασχολούμενοι ήταν κατά 1,9 εκατ.
λιγότεροι, δηλ. 2,16% κάτω
από το όριο του 2008.
Εκτός αυτού, οι εξελίξεις
σε ετήσια βάση δείχνουν
ότι χρειάζεται περισσότερη
προσοχή. Το 2013 η αύξηση της προστιθέμενης αξίας
συνεχίστηκε κατά 1,1%,
ωστόσο πρόκειται για συνεχιζόμενη πτώση σε σύγκριση με τα ποσοστά αύξησης των προηγούμενων ετών: 1,5% το 2012 και
4,2% το 2011. Επιπλέον, ο αριθμός των ΜΜΕ
και το μέγεθος του εργατικού δυναμικού τους μειώθηκε κατά 0,9% και 0,5% αντίστοιχα, λόγω της
αδύναμης γενικά οικονομικής ανάπτυξης και της

μείωσης του πληθωρισμού στην οικονομία της ΕΕ
(ΜΕΜΟ/14/549).

διαβάστε
Έρευνα της ΕΕ
για τη µετατροπή
απορριµµάτων τροφίµων
σε ζωοτροφές

σελ. 4-5

Κέντρο Ευρωπαϊκής
Τεκµηρίωσης

σελ. 5

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις επιδόσεις
των ΜΜΕ ανάλογα με το μέγεθος,
τους τομείς και τις χώρες
Η ανάκαμψη όσον αφορά την προστιθέμενη αξία
οφείλεται κυρίως στις μεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να
υστερούν σε σχέση με το προ
της κρίσης επίπεδα. Όσον
αφορά την απασχόληση, όλες
οι τάξεις μεγέθους απασχολούν λιγότερους εργαζόμενους από ό,τι το 2008, αλλά
η ομάδα των πολύ μικρών
επιχειρήσεων έχει σημειώσει
τη μεγαλύτερη σχετική μείωση (-4,2%).
Οι ΜΜΕ στον κατασκευαστικό και τον μεταποιητικό τομέα έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση με συνεχή
μείωση της συνολικής προστιθέμενης αξίας από το 2008 έως το 2013 κατά
-22% και -2,9% αντίστοιχα, ενώ οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, καθώς και οι τομείς ενημέρωσης,
επικοινωνίας και ακινήτων αποδείχθηκαν δυναμικότεροι, υπερβαίνοντας τα αντίστοιχα προ κρίσης
Συνέχεια στη σελ. 3

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Mηνύµατα από την
οµιλία του εκλεγέντος
Προέδρου κ.
Γιούνκερ ενώπιον
του Ευρωπαϊκού
	
   Κοινοβουλίου

σελ. 6 - 7

«Η σηµασία του
ανταγωνισµού σε
περιόδους οικονοµικής
κρίσης»

σελ. 8

«Νέα Κοινοτική
Νοµοθεσία σχετικά µε
τη παροχή πληροφοριών
για τα τρόφιµα στους
καταναλωτές»

σελ. 9
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πληροφορίες

Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης
Κύπρου έχει σκοπό να δείξει ότι με τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση,
μπορεί να βοηθήσει στη συνεχή οικονομική ανάπτυξη και προώθηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην νέα Ευρωπαϊκή
αγορά.
Το Ενημερωτικό Δελτίο «Οι Επιχειρήσεις
πιο κοντά στην Ευρώπη» είναι ένα μηνιαίο
έντυπο στο οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όπως πρόσφατη κοινοτική νομοθεσία, 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
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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.
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ειδήσεις

Οι ΜΜΕ κατέβαλαν και το 2013 επίπονες προσπάθειες
παρά τις θετικές ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης
Συνέχεια από σελ. 1

επίπεδα επιτυγχάνοντας τα υψηλότερα ποσοστά: 7%, 9% και 15% αντίστοιχα.
Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ προέκυψαν σαφείς διαχωριστικές γραμμές:
•Οι ομάδες των «πρωτοπόρων» περιλαμβάνει τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.
Στην ομάδα αυτή, η απασχόληση και η
προστιθέμενη αξία των ΜΜΕ έχουν σημειώσει πλήρη ανάκαμψη και έχουν μάλιστα
υπερβεί τα επίπεδα του 2008, παρόλο που
η σταθερότητα των εξελίξεων αυτών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Η μεγάλη γενικά
αύξηση της προστιθέμενης αξίας που γνώρισαν οι χώρες της ομάδας αυτής δεν συνοδεύεται από εξίσου μεγάλη αύξηση της
απασχόλησης. Μόνο οι γερμανικές ΜΜΕ
σημείωσαν υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης κατά 10% ή περισσότερο το 2013
συγκριτικά με το 2008.
•Στο άλλο άκρο της κλίμακας βρίσκεται μια
ομάδα η οποία περιλαμβάνει δέκα χώρες:
την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία,
την Κροατία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, τη
Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Λετονία και την
Ουγγαρία. Το ποσοστό της προστιθέμενης
αξίας που δημιουργήθηκε το 2013 από
τις ΜΜΕ ήταν κατά 10% (ή περισσότερο)
κάτω από το επίπεδο του 2008.
Βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ – Πρόοδος
όσον αφορά την υλοποίηση της
πρωτοβουλίας SBA
Η υλοποίηση των μέτρων που προτείνονται στην εμβληματική πρωτοβουλία της
ατζέντας πολιτικής της ΕΕ για τις ΜΜΕ,

«Small Business Act» (SBA), συνεχίστηκε
με σταθερό ρυθμό από τα κράτη μέλη της
ΕΕ-28 κατά την περίοδο 2013/2014. Η
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η επιχειρηματικότητα, οι δεξιότητες και η καινοτομία,
η ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης και
η διεθνοποίηση είχαν το υψηλότερο ποσοστό υλοποίησης τόσο κατά την περίοδο
2013/2014 όσο και κατή διάρκεια των 2
ετών που προηγήθηκαν, με μόνη εξαίρεση τη διεθνοποίηση που αντικατέστησε την
προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις σε
αυτή τη περίοδο αναφοράς 2013/2014.
Το κύριο επίκεντρο της πολιτικής κατά
τη περίοδο 2013/2014 ήταν, κατά κύριο λόγο, η βελτίωση της πρόσβασης των
ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, που αντιπροσωπεύει πάνω από ένα τέταρτο (26%) των
νέων μέτρων πολιτικής που εφαρμόστηκαν
2013/2014. Ακολούθησαν η επιχειρηματικότητα, οι δεξιότητες και η καινοτομία, η
ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης και η
διεθνοποίηση.
Προοπτικές για το 2014 και το 2015:
συγκρατημένα αισιόδοξες, αλλά και με
πολλούς κινδύνους
Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται
από τις ΜΜΕ στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,8% το 2014 και κατά 3,4%
το 2015. Η απασχόληση στις ΜΜΕ αναμένεται επίσης να αυξηθεί κατά 0,1% τι
2014 και κατά 0,7% το 2015. Το ποσοστό
αυτό ισοδυναμεί μα καθαρή αύξηση κατά
740,000 θέσεις εργασίας περίπου στις
ΜΜΕ, η οποία εξακολουθεί να μην είναι
αρκετή για να καλύψει πλήρως τις ζημιές
που έχουν σημειωθεί από το 2008.
Πέρυσι, σε όλη την ΕΕ-28, 21,6 εκατομμύρια ΜΜΕ περίπου στον μη χρηματοπι-

στωτικό τομέα επιχειρήσεων απασχολούσαν
88,8 εκατομμύρια άτομα και δημιούργησαν
3,666 τρις. ευρώ προστιθέμενης αξίας.
Τι σημαίνει επανεξέταση
των επιδόσεων των ΜΜΕ;
Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των επιδόσεων των ΜΜΕ αναλύεται η πρόοδος των
ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την υλοποίηση της πρωτοβουλίας Small Business
Act (SBA) και δημοσιεύεται σε ετήσια βάση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η SBA,
που εγκρίθηκε το 2008 και αναθεωρήθηκε
το 2011, έχει ως στόχο να δημιουργήσει
ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ σε
ολόκληρη την ΕΕ και να βελτιώσει το διοικητικό και νομικό περιβάλλον, ώστε να
μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν
όλες τις δυνατότητές τους για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Η
SBA έχει μια ισχυρή δομή διακυβέρνησης,
με επιχειρηματικές οργανώσεις και κυβερνήσεις κρατών μελών στην πρώτη γραμμή.
Παράλληλα, η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης
κάθε χρόνο τα ειδικά ανά χώρα δελτία SBA
τα οποία καταρτίζονται με βάση ένα ευρύ
φάσμα δεικτών επιτυχίας (για τα ειδικά ανά
χώρα δελτία SBA βλέπε ΜΕΜΟ).
Περισσότερες πληροφορίες:
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/facts-figures-analysis/performancereview/index_en.htm)
MEMO/14/549
(http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-14-549_en.htm)
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Έρευνα της ΕΕ για τη μετατροπή απορριμμάτων
τροφίμων σε ζωοτροφές

Η

παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα αναμένεται να αυξηθεί κατά
70% μέχρι το 2050, ενώ μια
απότομη αύξηση της χρήσης βιομάζας θα
ασκήσει επίσης πίεση στη γεωργία. Η σίτιση του παγκόσμιου πληθυσμού χωρίς
επιβάρυνση του περιβάλλοντος βρίσκεται
στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής 2014, και αποτελεί στόχο πολλών
ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η ΕΕ.
Η ΕΕ επενδύει περισσότερα από 4 δισ.
ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία για
μια ευρωπαϊκή βιοοικονομία που αξιοποιεί
στο έπακρο τους ανανεώσιμους βιολογικούς
πόρους. Η γεωργία είναι βασική συνιστώσα της βιοοικονομίας καθώς εξασφαλίζει
την παραγωγή τροφίμων, διασφαλίζει τη
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και
στηρίζει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
Η ΕΕ πραγματοποιεί το 18% των εξαγωγών
τροφίμων παγκοσμίως, αξίας 76 δισ. ευρώ.
Αλλά στην ΕΕ, όπως και σε άλλες περιοχές
του κόσμου, τα γεωργικά απόβλητα αποτελούν τροχοπέδη για τους γεωργούς και κοστίζουν χρήματα στους φορολογουμένους
– μεταξύ 55 και 99 ευρώ ανά τόνο.
Η μετατροπή γεωργικών αποβλήτων σε
ζωοτροφές – λύση που προωθείται από το
ερευνητικό πρόγραμμα NOSHAN που χρηματοδοτεί η ΕΕ – θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους γεωργούς,
περιορίζοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση της
Ευρώπης από τις εισαγωγές ζωοτροφών.
Αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες «πράσινες» θέσεις εργασίας
στους κλάδους συλλογής αποβλήτων, μονάδων επεξεργασίας και παρασκευής ζωοτροφών. Η ερευνητική αυτή πρωτοβουλία θα
είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη σε αγροτικές
περιοχές, όπου το επίπεδο ανάπτυξης είναι
χαμηλότερο από ό,τι στις αστικές περιοχές,
και όπου η βιομηχανία ζωοτροφών αποτελεί
σημαντική κινητήρια δύναμη της οικονομίας.
«Το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται
για ανθρώπινη κατανάλωση στον κόσμο χάνεται ή καταλήγει στα σκουπίδια – συνολικά
1,3 δισ. τόνοι τον χρόνο – και η μεταποίηση
τροφίμων ευθύνεται για μεγάλη ποσότητα
αυτών των σκουπιδιών», εξήγησε ο επι-

στημονικός συντονιστής του προγράμματος
NOSHAN Montse Jorba, από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο LEITAT της Ισπανίας. «Τα
φρούτα και τα λαχανικά έχουν τα υψηλότερα ποσοστά απώλειας από οποιοδήποτε
άλλο είδος διατροφής, με συνέπεια τη μεγάλη σπατάλη πόρων, όπως νερού, γης,
ενέργειας, εργατικού δυναμικού και κεφαλαίου».
Το πρόγραμμα NOSHAN θα μετατρέπει,
με χαμηλό κόστος, τα απόβλητα τροφίμων
– ιδίως φρούτων, οπωροκηπευτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων – σε ζωοτροφές,
διατηρώντας παράλληλα σε χαμηλά επίπεδα
την κατανάλωση ενέργειας.
Η ομάδα – ερευνητικά κέντρα, ένα πανεπιστήμιο και εταιρείες από έξι χώρες της ΕΕ,
καθώς και την Τουρκία – ξεκίνησε το έργο
της το 2012 με την εκτίμηση της αξίας των
διαφόρων ειδών αποβλήτων, δημιουργώντας έτσι μια βάση δεδομένων σχετικά με τα
πιθανά συστατικά ζωοτροφών. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα το 2016, η ομάδα
θα γνωρίζει επίσης τις βέλτιστες τεχνολογίες
για την εξόρυξη και την αναβάθμιση κάθε
τύπου αποβλήτων.
Το NOSHAN παρέχει επίσης στον γεωργικό
τομέα της Ευρώπης την ευκαιρία να επιτύχει μεγαλύτερη βιωσιμότητα. Με τη χρήση
των βιολογικών αποβλήτων ως φυσικών πόρων θα βοηθήσει τον τομέα να μειώσει τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο
του προγράμματος θα βοηθούν τις γεωργικές επιχειρήσεις να ανακτούν τις θερμίδες
που περιέχονται σε τρόφιμα που καταλήγουν
στα σκουπίδια καθώς και την ενέργεια που
καταναλώνεται για την παραγωγή αυτών των
τροφίμων, και θα συνεπάγονται σημαντική
μείωση της χρήσης νερού (τα απορρίμματα

τροφίμων ευθύνονται για περισσότερο από
το ένα τέταρτο της συνολικής παγκόσμιας
κατανάλωσης γλυκού νερού). Περιορίζοντας την ανάγκη για χωριστή παραγωγή ζωοτροφών, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται
στο πρόγραμμα NOSHAN θα μπορούσαν
να μειώσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό
ανάμεσα στους κλάδους παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών – καθώς και οι δύο
χρειάζονται γη και νερό.
Το NOSHAN ερευνά επίσης τα λειτουργικά συστατικά ζωοτροφών που προέρχονται
από τα απορρίμματα τροφίμων και έχουν
ως στόχο ειδικές ανάγκες των ζώων, όπως
η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των
ασθενειών. Για παράδειγμα, οι ερευνητές ασχολούνται στο παρόν στάδιο με τον
εντοπισμό λειτουργικών ινών και πεπτιδίων
(χημικών ενώσεων) εντός των αποβλήτων.
Αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη
ζωοτροφών ειδικά προσαρμοσμένων στους
χοίρους και τα πουλερικά.
Η ασφάλεια είναι εγγυημένη, μέσω μιας
εντατικής διαδικασίας παρακολούθησης,
που θα καλύπτει τα πάντα από τα ακατέργαστα απόβλητα μέχρι το τελικό προϊόν. Η
ασφάλεια, μαζί με την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα κάθε εξεταζόμενης διαδικασίας, θα καθορίσουν τελικά τις αποφάσεις σχετικά με τις στρατηγικές της ομάδας
NOSHAN και τα προϊόντα που αυτή θα παρουσιάσει στην αγορά.
«Η βιοοικονομία στην Ευρώπη έχει αξία 2
τρισ. ευρώ και εξασφαλίζει 22 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας. Γι’ αυτό και βρίσκεται στο
επίκεντρο του προγράμματος «Ορίζοντας
2020», δήλωσε η Μόιρα Γκέγκεν Κουίν,
Επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης. «Προγράμματα όπως το NOSHAN
Συνέχεια στη σελ. 5
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Συνέχεια από σελ. 4

φέρνουν σε επαφή ερευνητές και επιχειρήσεις με στόχο την τόνωση της οικονομίας
μας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής
μας με βιώσιμο τρόπο».
Ιστορικό
To NOSHAN χρηματοδοτήθηκε με σχεδόν 3
εκατ. ευρώ από το 7ο Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη
(2007-2013). Στο NOSHAN συμμετέχουν
ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, μεγάλες επιχειρήσεις και ΜΜΕ στον τομέα των
τροφίμων από την Ισπανία, το Βέλγιο, την
Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και την Τουρκία.
Την 1η Ιανουαρίου 2014, η Ευρωπαϊκή
Ένωση εγκαινίασε το νέο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για τη χρηματοδότηση της
έρευνας και καινοτομίας. Μέσα στα επό-

Τ

μενα επτά χρόνια, σχεδόν 80 δισ. Ευρώ θα
επενδυθούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα
της ευρωπαϊκής οικονομίας και να διευρυνθούν οι ορίζοντες της ανθρώπινης γνώσης.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την έρευνα
εστιάζει κυρίως στη βελτίωση της καθημερινής ζωής σε τομείς όπως η υγεία, το
περιβάλλον, οι μεταφορές, τα τρόφιμα και
η ενέργεια. Οι ερευνητικές συμπράξεις με
τον φαρμακευτικό κλάδο, την αεροδιαστημική βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία
και τον κλάδο ηλεκτρονικών ειδών ενθαρρύνουν τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα για
τη στήριξη της ανάπτυξης και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα εστιάζει
ακόμη περισσότερο στη μετατροπή εξαιρετικών ιδεών σε εμπορεύσιμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες:
NOSHAN: (http://noshan.eu)
Ιστότοπος του Προγράμματος «Ορίζοντας
2020»:
(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020)
Ιστότοπος για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 2014:
(http://www.fao.org/world-food-day/home/
en/)
Ιστότοπος για το 7ο Πρόγραμμα – Πλαίσιο
της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (2007-2013):
(http://cordis.europa.eu/fp7/home_
en.html)

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

ο Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, δημιουργήθηκε το
2012 με στόχο την παροχή πληροφοριών σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ανήκει στο δίκτυο των 400 European
Documentation, τα οποία δημιουργήθηκαν από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μετά το 1960, σε πανεπιστήμια
και ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη.
Πού βρίσκεται & Ωράριο λειτουργίας
Λειτουργεί ως τμήμα της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Κύπρου και στεγάζεται
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη,. Είναι ανοικτό
για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και το ευρύτερο κοινό κατά τις ώρες
λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
Στόχοι του ΚΕΤ
Η ελεύθερη και αποτελεσματική πρόσβαση της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και
του ευρύτερου κοινού σε πηγές έντυπης

και ηλεκτρονικής πληροφόρησης, σε θέματα που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τη νομοθεσία και τους θεσμούς
της.
Η διοργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων,
ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων σε
θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στενή
συνεργασία με άλλα ΚΕΤ της Κύπρου και
του εξωτερικού με σκοπό τον συντονισμό
και την πλήρη κάλυψη σε θέματα ευρωπαϊκής πληροφόρησης και ενημέρωσης.
Τι προσφέρει το ΚΕΤ
Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές και
στη συλλογή των έντυπων δημοσιεύσεων
σχετικά με την ΕΕ και τις πολιτικές της,
όπως: επίσημες εκδόσεις, ετήσιες εκθέσεις, περιοδικές εκδόσεις, τράπεζες
στατιστικών και οικονομικών δεδομένων,
βιβλιογραφίες, εγχειρίδια, φυλλάδια κ.ά.
Οι μονογραφίες και τα έντυπα περιοδικά
έχουν ενταχθεί στη συλλογή της βιβλιοθήκης και μπορούν να αναζητηθούν από τον

ηλεκτρονικό της κατάλογο.
Πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότηση, ευρωπαϊκές πολιτικές, προγράμματα, ταξίδια, σπουδές, εργασία, και
συνταξιοδότηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διανομή δωρεάν ευρωπαϊκού υλικού που
εκδίδει η Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε.
Πηγές πληροφόρησης
Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης
Βάσεις δεδομένων
Χρήσιμες εκδόσεις
Υπηρεσίες πληροφόρησης και βοήθειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες
Για εξειδικευμένη πληροφόρηση ή διεξαγωγή συγκεκριμένης έρευνας επικοινωνείτε:
Μικαέλα Χαραλάμπους
τηλ. 22 895175
Δευτέρα – Παρασκευή
12:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

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

Κυριότερα μηνύματα από την ομιλία του
εκλεγέντος Προέδρου κ. Ζαν Κλωντ Γιούνκερ
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Δ

ήλωση ενώπιον της ολομέλειας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ενόψει της ψηφοφορίας για το
Σώμα των Επιτρόπων.

Στρασβούργο, 22 Οκτωβρίου 2014
Ώρα για δράση
«Από την Ουκρανία ως τη Συρία, τη Μέση
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, η γειτονιά
μας παραμένει ασταθής και αμετάβλητη. Οι
πολυάριθμοι πρόσφυγες που φθάνουν στα
εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να συνδυάσουμε την επίδειξη αλληλεγγύης με το αίτημα για ασφαλή
σύνορα. Και οι διασυνοριακές απειλές κατά
της υγείας, όπως η επιδημία του Έμπολα,
δημιούργησαν στους πολίτες φόβους απόλυτα κατανοητούς.
Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτά τα
τεράστια προβλήματα, και δεν θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε,
και δεν θα το κάνουμε. Γι’ αυτό επιμένω
ότι είναι πια ώρα να αναληφθεί ευρωπαϊκή
δράση. Γι’ αυτό δηλώνω δυνατά και καθαρά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ότι τα προβλήματα της Ευρώπης δεν μπορούν να περιμένουν».
Να ξεπεράσουμε
κατεστημένες νοοτροπίες
«Όταν παρουσίασα την ομάδα μου στις 10
Σεπτεμβρίου, ήθελα να δείξω ότι επιθυμώ
να λειτουργώ γρήγορα και αποτελεσματικά. Γι’ αυτό η Επιτροπή μου δεν θα μοιάζει
μόνο διαφορετική, αλλά και θα εργάζεται
διαφορετικά. Όχι ως ένα άθροισμα των μερών της, αλλά ως ομάδα. Όχι μέσα από
κατεστημένες νοοτροπίες, στεγανά και όρια
χαρτοφυλακίων, αλλά ως ένα συλλογικό,
πολιτικό όργανο. Θέλω μια πολιτική, εκτελεστική Επιτροπή στην υπηρεσία του κοινού
συμφέροντος και των Ευρωπαίων πολιτών».

Απάντηση στις ανησυχίες
«Οι ακροάσεις απέδειξαν ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση όσον αφορά την ομάδα που
πρότεινα. Ωστόσο, εκφράσατε και ορισμένες ανησυχίες – κατά τις ακροάσεις αλλά
και τις επαφές μας μαζί μου. Είμαι έτοιμος
να απαντήσω στα θέματα που επισημάνατε
σχετικά με τη λειτουργία της νέας Επιτροπής.

Ζαν Κλωντ Γιούνκερ

Σας άκουσα με προσοχή και θα εξηγήσω εν
συντομία πώς θα αντιμετωπίσω τις ανησυχίες σας για ορισμένα θέματα:

Εκλεγείς Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1.Μια νέα Σλοβένα Επίτροπος, η Βιολέτα
Μπουλτς, πέρασε την ακρόασή της, σε
χρόνο ρεκόρ. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη
στις γρήγορες αλλαγές χαρτοφυλακίου.
Η Βιολέτα θα είναι αρμόδια για το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών, ενώ ο Μάρος
Σέφτσοβιτς, έμπειρο μέλος της απερχόμενης Επιτροπής, θα είναι αντιπρόεδρος
αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση.

3.Τα φάρμακα και τα φαρμακευτικά προϊόντα θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα
της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας, επειδή
συμφωνώ μαζί σας ότι τα φάρμακα δεν είναι προϊόντα σαν όλα τα άλλα. Η σχετική
πολιτική θα εκπονηθεί από κοινού από τον
Βίτενις Αντριουκάιτις και την Ελζμπιέτα
Μπιενκόφσκα η οποία έδειξε τις εξαιρετικές της ικανότητες κατά την ακρόασή της.

2.Αποφάσισα να διευρύνω τα καθήκοντα
του Φρανς Τίμερμανς ώστε να έχει και
την οριζόντια αρμοδιότητα για τη βιώσιμη
ανάπτυξη. Όπως γνωρίζετε, η βιώσιμη
ανάπτυξη είναι αρχή που κατοχυρώνεται
στις συνθήκες της ΕΕ (άρθρο 2 ΣΕΕ) και
συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
από όλα τα θεσμικά όργανα σε όλες τις
δράσεις και τις πολιτικές τους. Αποτελεί
επίσης μέρος τους χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ, για τον οποίον ο
Φρανς έχει την οριζόντια αρμοδιότητα.
Η βιωσιμότητα και τα περιβαλλοντικά θέματα θεωρούνται σημαντικά από τους πολίτες μας. Στη νέα Επιτροπή, έχουμε τα
εργαλεία που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους: σημαντικά περιβαλλοντικά
χαρτοφυλάκια που διαθέτουν μεγάλους
προϋπολογισμούς και ισχυρά ρυθμιστικά
όπλα.

4.Η πολιτική για το διάστημα μπορεί να
συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας ισχυρής βιομηχανικής βάσης
στην Ευρώπη – μια από τις προτεραιότητες της Επιτροπής μου. Γι’ αυτό τον λόγο
αποφάσισα ότι θα παραμείνει στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας, στα ασφαλή
χέρια της Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα.
5.Τελευταίο, αν και εξίσου σημαντικό, αποφάσισα να αναθέσω στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, Επίτροπο Μετανάστευσης και
Εσωτερικών Υποθέσεων, την αρμοδιότητα
για την Ιδιότητα του Πολίτη – όλα αυτά
είναι θέματα που αγγίζουν πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες – ο οποίος στο θέμα
αυτό θα συνεργάζεται στενά με την Βέρα
Γιούροβα, Επίτροπο Δικαιοσύνης και
Συνέχεια στη σελ. 7
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Προστασίας των Καταναλωτών. Παράλληλα, επιθυμώ να ανανεώσω την εμπιστοσύνη μου στο πρόσωπο του Τίμπορ Νάβρατσιτς ο οποίος τα πήγε εξαιρετικά στην
ακρόασή του και επέδειξε ισχυρή ευρωπαϊκή δέσμευση – γεγονός λόγω του οποίου εξάλλου τον εγκρίνατε ως Επίτροπο».

Είμαι βέβαιος ότι – με τη στήριξή σας – μπορούμε να διαπραγματευτούμε μια φιλόδοξη
εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα
με αυτές τις αρχές και με πλήρη σεβασμό
των ευρωπαϊκών συμφερόντων και του κράτους δικαίου.

Διαφορές μεταξύ επενδυτών και κράτους

Γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος

Έλαβα υπόψη μου τις έντονες συζητήσεις
γύρω από την Επίλυση Διαφορών μεταξύ Επενδυτών και Κράτους (ΕΔΕΚ) κατά
τις διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική
Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων
(ΤΤΙΡ). Θα ήθελα να επαναλάβω τη θέση
που διατύπωσα με σαφήνεια ενώπιον του
Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου και την οποία
θα βρείτε στις πολιτικές κατευθύνσεις μου:
Η Επιτροπή μου δεν θα δεχτεί να περιορίζεται η δικαιοδοσία των δικαστηρίων στα
κράτη μέλη της ΕΕ από ειδικά καθεστώτα
που ρυθμίζουν διαφορές μεταξύ επενδυτών
και κράτους. Το κράτος δικαίου και η αρχή
της ισότητας ενώπιον του νόμου πρέπει να
εφαρμόζονται και σε αυτό το πλαίσιο.

«Θέλω να είμαι σαφής όταν λέω ότι η Επιτροπή μου, όπως και κάθε προηγούμενη
Επιτροπή, θα μεταχειρίζεται ισότιμα τα κράτη μέλη, και ότι θα είμαστε αυστηροί όταν
πρέπει. Είναι καιρός πλέον να επιτύχουμε
μια πραγματικά «μεγάλη συμφωνία», ένα
ευρύ συνασπισμό κρατών και των κυριότερων πολιτικών κομμάτων που θα συνεργαστούν με βάση τρεις άξονες: διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δημοσιονομική
αξιοπιστία και επενδύσεις.

Η διαπραγματευτική εντολή προβλέπει ορισμένους όρους που πρέπει να τηρούνται
από τέτοια καθεστώτα, καθώς και την εκτίμηση της σχέσης τους με τα εθνικά δικαστήρια. Συνεπώς, ως προς αυτό το θέμα, η
εντολή δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση,
αλλά χρησιμεύει απλά ως οδηγός.
Νόμιζα ότι είχα διατυπώσει με μεγάλη σαφήνεια τη δέσμευσή μου ως προς αυτό
το σημείο, αλλά με μεγάλη ευχαρίστηση
θα δώσω περισσότερες διευκρινήσεις και
θα την επαναλάβω εδώ και σήμερα, όπως
μερικοί από σας μου ζήτησαν να κάνω: η
συμφωνία που πρόκειται να υποβάλει η
Επιτροπή μου για έγκριση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, δεν θα προβλέπει τίποτα που
να περιορίζει την πρόσβαση των μερών στα
εθνικά δικαστήρια ή να επιτρέπει σε μυστικά
δικαστήρια να έχουν τον τελευταίο λόγο σε
διαφορές μεταξύ επενδυτών και κρατών.
Ζήτησα από τον Φρανς Τίμερμανς, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως πρώτου αντιπροέδρου αρμόδιου για το κράτος δικαίου
και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, να με συμβουλεύσει για το θέμα. Δεν
θα υπάρχει ρήτρα επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους στο πλαίσιο
της ΤΤΙΡ εάν δεν συμφωνήσει σε αυτό
και ο Φρανς.

Η απάντηση στις σημερινές οικονομικές
προκλήσεις δεν μπορεί να προέρχεται εκ
των άνω. Δεν πιστεύω σε θαύματα – δεν
υπάρχει μαγική συνταγή ή «κουμπί ανάπτυξης» που μπορούμε να πατήσουμε στις Βρυξέλλες. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η
δημοσιονομική αξιοπιστία και οι επενδύσεις
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να
συμβαδίζουν».
«Το επίπεδο των επενδύσεων στην ΕΕ μειώθηκε σχεδόν κατά 500 δισ. Ευρώ, ή κατά
20% σε σχέση με το πιο πρόσφατο υψηλότερο επίπεδο του 2007. Βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με ένα επενδυτικό χάσμα.
Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για
να το καλύψουμε.
Η Ευρώπη πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού. Όπως γνωρίζετε,
σκοπεύω να υποβάλω μια φιλόδοξη δέσμη
επενδύσεων ύψους 300 δισ. ευρώ για την
απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.
Δεν θα δώσω αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες
για το τι περιλαμβάνει αυτή η δέσμη. Πώς
θα μπορούσα να το κάνω όταν η νέα μου
ομάδα δεν έχει ακόμη συναντηθεί για να τη
συζητήσει;
Θα πρέπει απλά να έχετε λίγο εμπιστοσύνη.
Έχετε το λόγο μου ότι η Επιτροπή θα αρχίσει
να εργάζεται νυχθημερόν γι’ αυτή τη δέσμη
από τη στιγμή που θα αναλάβει καθήκοντα.

Αν λάβετε την υποστήριξή σας σήμερα,
θα παρουσιάσουμε τη δέσμη πριν από τα
Χριστούγεννα. Δεν πρόκειται για υπόσχεση, αλλά για επιβεβαίωση».
Οι πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες της
Επιτροπής Γιούνκερ
«Κάθε ημέρα η Ευρώπη χάνει από τη μη
αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων
της τεράστιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς
μας. Οι θέσεις εργασίας που θα έπρεπε να
υπάρχουν δεν δημιουργούνται. Οι ιδέες –
το DNA της οικονομίας της Ευρώπης! – δεν
υλοποιούνται στον βαθμό που θα έπρεπε.
Ας αλλάξουμε αυτή την κατάσταση προς το
καλύτερο».
«Στον αυριανό ολοένα πιο ανταγωνιστικό
κόσμο, προϋπόθεση για την ευημερία της
Ευρώπης θα είναι η επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης.
Ενόψει των σχετικών συζητήσεων που θα
πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες,
θα ήθελα να ζητήσω από τα κράτη μέλη να
καταλήξουν σε συμφωνία στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, ώστε να μπορέσουμε να πάμε
στο Παρίσι με σαφή εντολή. Για να υπάρξει
πρόοδος, όλοι μας θα πρέπει όλοι μαζί να
βαδίζουμε προς την ίδια κατεύθυνση».
Συμπέρασμα
«Οι πολίτες χάνουν την πίστη τους, οι εξτρεμιστές της αριστεράς και της δεξιάς δημιουργούν προσκόμματα στο έργο μας, και
οι ανταγωνιστές μας επωφελούνται. Είναι
πλέον καιρός να δώσουμε νέα πνοή στο ευρωπαϊκό σχέδιο.
Τεράστιες προκλήσεις μας περιμένουν. Είναι στο χέρι μας να διαμορφώσουμε αυτές
τις προκλήσεις. Εάν θέλουμε να διαδραματίσουμε κάποιο ρόλο στο μέλλον πρέπει να
αναλάβουμε δράση τώρα. Από εμάς εξαρτάται να διασφαλίσουμε ότι το αποτύπωμα
του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου θα
είναι εμφανές σε ό,τι κάνουμε. Διότι η Ευρώπη είναι η ασπίδα προστασίας για όλους
εμάς που μπορούμε να θεωρούμε τη θαυμαστή αυτή ήπειρο σπίτι μας.
Στέκομαι εδώ μπροστά σας σε αυτό το Κοινοβούλιο που αποτελεί τον φάρο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, και σας καλώ σε ένα
νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη».
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«Η σημασία του ανταγωνισμού σε
περιόδους οικονομικής κρίσης» 31 Οκτ

Σ

τα πλαίσια του συνεδρίου «Η σημασία του ανταγωνισμού σε περιόδους οικονομικής κρίσης» που
διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) στο ξενοδοχείο Holiday
Inn στη Λευκωσία, στις 31 Οκτωβρίου
2014, δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες στους Κύπριους επιχειρηματίες σχετικά
με το ρόλο της Πολιτικής Προστασίας του
Ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων
καθώς και τις επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης στη διαμόρφωση της Πολιτικής
Ανταγωνισμού.
Έναρξη του συνεδρίου έκανε με το χαιρετισμό του ο Υπουργός Συγκοινωνιών και
Έργων, κ. Μάριος Δημητριάδης. Ακολούθως, απηύθυναν χαιρετισμό η Πρόεδρος
της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Κύπρου, κα. Λουκία Χριστοδούλου,
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Ελλάδας, κ. Δημήτριος Κυριτσάκης και ο
Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, κ. Μάριος
Τσιακκής.
Στη συνέχεια, ακολούθησε παρουσίαση
του ρόλου του δικτύου Enterprise Europe
Network στην ανάπτυξη επιχειρηματικής
δραστηριότητας (όπως αναζήτηση συνεργατών από άλλες χώρες, χρηματοδοτήσεων,
νομοθεσία) από την Ανώτερη Λειτουργό του
ΚΕΒΕ, κα. Στάλω Δημοσθένους. Σκοπός
του δικτύου EEN είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η στήριξη των επιχειρήσεων κάτω από ένα δίκτυο Ολοκληρωμένης
Επιχειρηματικής Υποστήριξης.
Έπειτα, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Ανταγωνισμού Ελλάδας, κ. Δημήτρης Λουκάς, αναφέρθηκε με ομιλία του στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη διαμόρφωση πολιτικής ανταγωνισμού (η οποία
συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική ανάπτυξη), καθώς
και στο ρόλο, το στρατηγικό σχεδιασμό και
τις προτεραιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ελλάδας.
Ακολούθησε η επισκόπηση προσφάτων
αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού
της Ελλάδας, όπως διαπιστώσεων και προ-
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κλήσεων, από την κα. Λευκοθέα Ντέκα, μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ελλάδας.
Επίσης, το λόγο πήρε και η κα. Ελένη Καραολή, μέλος της Επιτροπής Προστασίας του
Ανταγωνισμού Κύπρου, η οποία αναφέρθηκε στο ρόλο της πολιτικής Προστασίας
του Ανταγωνισμού, στο έργο της Επιτροπής
(σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του
2012 και 2013), καθώς και στη σύναψη
συμφωνιών μεταξύ των επιχειρήσεων.

Το συνέδριο έληξε με την ομιλία της κα.
Όλγας Δρουσιώτη Παπαχρυσάνθου, Ανώτερης Λειτουργού της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Κύπρου, η οποία αναφέρθηκε με τη σειρά της
στις μορφές απαγορευτικών συμπράξεων,
συμφωνιών και εναρμονισμένης πρακτικής
μεταξύ των επιχειρήσεων. Επίσης έκανε
λόγο για άμεσο και έμμεσο καθορισμό των
τιμών αγοράς, πώλησης και άλλων όρων
συναλλαγής.
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«Νέα Κοινοτική Νομοθεσία για
την Επίσημανση των Τροφίμων
Θα τεθεί σε ισχύ από τις 13/12/2014

Μ

ε μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε
στις 6 Νοεμβρίου
2014 στη Λεμεσό ενημερωτικό
σεμινάριο για τη νέα Νομοθεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
επισήμανση των τροφίμων Καν.
1169/2011. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από ΚΕΒΕ και το
Σύνδεσμο Υγειονομικών Επιθεωρητών Κύπρου και σ’ αυτήν
συμμετείχαν 140 επιχειρηματίες από βιομηχανίες τροφίμων,
εισαγωγείς τροφίμων καθώς και
εταιρείες ομαδικής εστίασης και
τροφοδοσίας.
Έναρξη του συνεδρίου έκανε
με το χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υγειονομικών Επιθεωρητών Κύπρου, κ.
Χρίστος Χρίστου. Ακολούθως,
απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος Εμπορίου του Επιμελητηρίου Λεμεσού, κ. Ανδρέας
Τσουλόφτας.
Στη συνέχεια, ακολούθησε παρουσίαση των υπηρεσιών του
δικτύου Enterprise Europe
Network για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
όπως η αναζήτηση συνεργατών
από άλλες χώρες, η εξεύρεση
χρηματοδοτήσεων, και η παροχή καθοδήγησης σε θέματα
κοινοτικής νομοθεσίας από την
Ανώτερη Λειτουργό του ΚΕΒΕ,
κα. Στάλω Δημοσθένους. Σκοπός του δικτύου EEN είναι η
μείωση της γραφειοκρατίας και
η στήριξη των επιχειρήσεων
κάτω από ένα δίκτυο Ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής Υποστήριξης.
Έπειτα, ο Υγειονομικός Λειτουργός του Υπουργείου Υγείας, κ. Ηρόδοτος Ηροδότου,
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αναφέρθηκε με ομιλία του στον
νέο κανονισμό της ΕΕ με αριθμό 1169/2011 σχετικά με την
παροχή πληροφοριών για τα
τρόφιμα στους καταναλωτές.
Σκοπός της ομιλίας του ήταν η
αποφυγή της παραπλάνηση
του καταναλωτή σχετικά με τη
φύση και τις ιδιότητες του τροφίμου που καταναλώνει. Έγινε
αναφορά στις βασικότερες αλλαγές της νέου κανονισμού, καθώς και στις γενικές απαιτήσεις
της νομοθεσίας.
Ακολούθως, το λόγο πήρε η κα.
Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου,
Αναπληρώτρια Διευθύντρια της
Μονάδας Ε4 Διατροφή, σύστα-

σης τροφών και πληροφόρησης, της Γενικής Διεύθυνσης
Ασφάλειας Τροφίμων και Προστασίας του Καταναλωτή. Αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις και
τις ευθύνες των επιχειρήσεων
να παρέχουν πληροφορίες στις
ετικέτες για τα τρόφιμα και παρέθεσε υποχρεωτικό κατάλογο
υποχρεωτικών ενδείξεων.

6 Νοε

μβρίο
2014 υ
Ξενοδ
οχ
St. Rap είο
Resort, hael
Λεμεσ
ό
Ακολούθησαν κατ’ ιδίαν συζητήσεις μεταξύ εκπροσώπων διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας
τροφίμων και της κα. Αλεξάνδρας Νικολακοπούλου.

Επίσης, ακολούθησε παρουσίαση του διαδικτυακού, διαδραστικού Εργαλείου Εκτίμησης
Κινδύνων σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας (OiRA) από την κα.
Έλενα Ναούμ-Λοϊζίδου, Επιθεωρήτρια Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι παρουσιάσεις έχουν αναρτηθεί στην παρακάτω ιστοσελίδα:
(http://www.bsccyprus.org.cy/
default.asp?id=130&ItemID=52
9&rcid=73&pcid=72&cid=73)
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Επιχειρηματικές συνεργασίες
Business Co operations
•Profile ID: BOUK20140728001

•Profile ID: BRUK20141015001

UK manufacture a range of mortuary cooling systems

A UK company is seeking suppliers of good quality

is seeking trade intermediary (distributors). These

classic ladies clothing and accessories. The clothes

products are used in 90% of UK hospitals as well as

will preferably be larger sizes (Euro 44 and above).

funeral directors and hospices.

Accessories are also needed and offers to supply
shoes, gloves, scarves and underwear are welcome.

•Profile ID: 20121214004 BR

The company would like to sign distribution or

A Belgian import-export company is specialized in

agency agreements with interested parties.

frozen foods and the supply of dehydrated ingredients.
They offer their services as a distributor; they are
looking for new frozen food products to extend their
product range.

Please contact:
Mrs. Maria Constantinou,

•Profile ID: 20120330029

European Business Support Centre – Cyprus

A British toys retailer willing to build a strong new

Enterprise Europe Network

brand of products is looking for subcontractors,

Tel: +357 22 889749, Fax: +357 22 661044

especially in Eastern Europe, able to manufacture

Email: maria@ccci.org.cy

soft toys. The company also requires the potential
business partner to provide information on transport
and logistics.

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.

