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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
διαβάστε

Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων 
ενέκρινε, εκ μέρους του Συμβουλίου, 
συμβιβαστική λύση που συμφωνήθηκε με 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με Κανονισμό για 
την πρόβλεψη ανώτατου ορίου για τις διατραπεζικές 
προμήθειες για τις πληρωμές με κάρτα.  Ο Κανονι-
σμός θα βοηθήσει επιπλέον 
τους χρήστες να κάνουν πιο 
συνειδητές επιλογές σχετικά 
με τα μέσα πληρωμής.

Οι διατραπεζικές προμήθει-
ες χρεώνονται από την τρά-
πεζα του κατόχου κάρτας 
στην τράπεζα του εμπόρου 
λιανικής πωλήσεως, κάθε 
φορά που ένας καταναλωτής 
πραγματοποιεί μια αγορά με 
χρήση κάρτας.  Ενώ οι κατα-
ναλωτές συνήθως δεν είναι 
ενημερωμένοι όσον αφορά 
τις διατραπεζικές προμήθειες, αυτές κοστίζουν στους 
εμπόρους λιανικής και στους καταναλωτές δεκάδες 
δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.  Το επίπεδο των 
διατραπεζικών προμηθειών ποικίλει σε μεγάλο βαθ-
μό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, δημιουργώντας 
εμπόδια στην εσωτερική αγορά.  Ο καθορισμός ανώ-
τατων ορίων διατραπεζικών προμηθειών, θα μειώσει 
το κόστος για τους εμπόρους λιανικής πώλησης και 
τους καταναλωτές και θα συμβάλει στη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών.

Ανώτατα όρια για τις χρεωστικές
 και πιστωτικές κάρτες

Σύμφωνα με το συμβιβασμό που συμφωνήθηκε με το 
Κοινοβούλιο, τα ακόλουθα ανώτατα όρια για διατρα-
πεζικές προμήθειες θα εφαρμοστούν 6 μήνες μετά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού:
• Για όλες τις συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών, 

το 0,3% της αξίας της συναλλαγής.
• Για όλες τις συναλλαγές μέσω χρεωστικών καρ-

τών, το 0,2% της αξίας της συναλλαγής.  Ωστό-
σο, για τις συναλλαγές με εγχώριες χρεωστικές 

κάρτες, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέπουν 
η διατραπεζική προμή-
θεια ανά συναλλαγή να 
μην υπερβαίνει τα 5 
λεπτά του ευρώ σε συν-
δυασμό με το ανώτατο 
όριο του 0,2%.  Αυτό 
μπορούν να το πράξουν 
υπό την προϋπόθεση 
ότι το άθροισμα των 
διατραπεζικών προμη-
θειών του συστήματος 
πληρωμής με κάρτα δεν 
υπερβαίνει το 0,2% της 

ετήσιας αξίας των συναλλαγών με εγχώριες χρε-
ωστικές κάρτες, εντός εκάστου συστήματος πλη-
ρωμών με κάρτα.  Επιπλέον, κατά τα πρώτα πέντε 
έτη της εφαρμογής, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν το ανώτατο όριο του 0,2% υπολογι-
ζόμενο ως ετήσιο σταθμισμένο μέσο όρο όλων των 
εγχώριων συναλλαγών με χρεωστικές κάρτες εντός 
εκάστου συστήματος πληρωμών με κάρτα.

• Για τις εγχώριες πράξεις πληρωμών που δεν δια-
κρίνονται ως συναλλαγές με χρεωστικές ή πιστω-
τικές κάρτες (συναλλαγές με «καθολικές κάρτες»), 
εφαρμόζεται το ίδιο ανώτατο όριο με εκείνο που 
προβλέπεται στις εγχώριες συναλλαγές με χρε-
ωστικές κάρτες.  Ωστόσο, κατά το πρώτο έτος της 
εφαρμογής των ανώτατων ορίων, τα κράτη μέλη μπο-
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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: info.bsccy@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.

 Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Δίκαιο και δικαιοσύνη 

 Εξωτερικές σχέσεις/ Διεθνής Πολιτική 

Εμπόριο – Ανταγωνισμός:
 Εμπορική Πολιτική & Πολιτική 

 Ανταγωνισμού
 Ελεύθερη Κυκλοφορία Εμπορευμάτων 

Οικονομία - Δημοσιονομικά θέματα:
 Οικονομική Πολιτική 
 Φορολογία

 Κοινωνικά θέματα 

 Πληροφόρηση - Παιδεία - 

 Πολιτιστικά θέματα - Αθλητισμός 

 Γεωργία - Δασοκομία - Αλιεία 

 Βιομηχανία - Επιχειρήσεις - Υπηρεσίες 

 Ενέργεια 

 Μεταφορές

 Περιβάλλον - Οικολογία 

 Επιστημονική και τεχνολογική έρευνα 

(Βιομηχανική Έρευνα, ICT, 

 Τεχνολογία Τροφίμων)  

 Στατιστικές 

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

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

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

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

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

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

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

πληροφορίες
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Συνέχεια από σελ. 1

ειδήσεις

Η Επιτροπή Juncker θα διαθέσει 
1 δισ. ευρώ για νέους άνεργους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
προτείνει στις 4 Φεβρουαρί-
ου 2015, να διαθέσει, φέτος 

κιόλας, 1 δισεκατ. ευρώ από την πρωτο-
βουλία για την απασχόληση των νέων.  Η 
αλλαγή αυτή θα αυξήσει έως και 30 φορές 
την προχρηματοδότηση που λαμβάνουν 
τα κράτη μέλη για την τόνωση της απα-
σχόλησης των νέων – βοηθώντας έως και 
650,000 νέους να βρουν δουλειά γρηγο-
ρότερα.

Πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής είναι 
να ενισχύσεις την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης, να τονώσει τις επενδύσεις και να 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Το Επενδυτικό Σχέδιο ύψους 315 δισεκατ. 
ευρώ μπορεί να δημιουργήσει εκατομμύρια 
νέες θέσεις εργασίας – προπάντων για τους 
νέους.  Ωστόσο, ακόμη και όταν δημιουρ-
γούνται νέες θέσεις εργασίας, είναι πολύ 
δύσκολο, συχνά, για τους νέους να κατα-
φέρουν να μπουν στην αγορά εργασίας.  

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η πρωτοβουλία 
για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) εστι-
άζει κυρίως στην επιστροφή των νέων στην 
εργασία ή στην κατάρτιση.  Όλα τα κράτη 
μέλη δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο των «εγγυ-
ήσεων για τη νεολαία»:  να προσφέρουν 
στους νέους κάτω των 25 ετών ποιοτική 
θέση εργασίας, μαθητείας ή κατάρτισης σε 
τέσσερις μήνες από τη στιγμή που θα φύ-
γουν από το σχολείο ή θα χάσουν τη θέση 
εργασίας τους.  Αυτή η εξαγγελία θα κατα-
στήσει πραγματικότητα τις εγγυήσεις αυτές, 
σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής 
στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2015.

Η πρόταση προβλέπει αύξηση, από το 
1-1,5% στο 30%, κατά μέγιστο όρο, του 
ποσοστού προχρηματοδότησης της πρωτο-
βουλίας για την απασχόληση των νέων από 
το κονδύλι του προϋπολογισμού της για 
το 2015.  Τα κράτη μέλη1 που θα επω-
φελούνται από την πρωτοβουλία αυτή θα 
μπορούν, επομένως να λάβουν το ένα τρί-
το του κονδυλίου των 3,2 δισεκατ. ευρώ 

αμέσως μετά την έγκριση των ειδικών επι-
χειρησιακών προγραμμάτων.  Αναμένεται 
από τα κράτη μέλη να διαθέσουν αμέσως 
τη χρηματοδότηση αυτή στους δικαιούχους 
των έργων παρέχοντας προκαταβολές για 
έργα, πράγμα το οποίο θα παρακολουθή-
σουμε από κοντά.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ταχεία αυτή προ-
χρηματοδότηση μπορεί να επιταχύνει 
την άμεση στήριξη και να χορηγηθεί σε 
350.000 ως 650.000 νέους φέτος, με τον 
σημερινό ρυθμό προχρηματοδότησης, απε-
ναντίας, η στήριξη θα αφορά μόλις 14.000 
ως 22.000 νέους.

Η νομοθετική αυτή πρόταση θα συζητηθεί 
τώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, που πρέπει να 
την εγκρίνουν ώστε να τεθεί σε ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες:
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
4100_el.htm)

ρούν να ορίζουν έως και 30% των εγχώ-
ριων συναλλαγών με «καθολικές κάρτες» 
ως συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες στις 
οποίες εφαρμόζεται το ανώτατο όριο δια-
τραπεζικής προμήθειας του 0,3% της αξί-
ας της συναλλαγής.

Διαφάνεια
Οι νέοι κανόνες θα ενθαρρύνουν τον αντα-
γωνισμό και θα διευκολύνουν τους νεοεισερ-
χόμενους στην αγορά, γεγονός που θα οδη-
γήσει σε ευρύτερη διαθεσιμότητα των μέσων 
πληρωμής.

Θα εξασφαλίσουν διαφανείς μηχανισμούς 
που θα επιτρέπουν στους εμπόρους λιανι-
κής πώλησης να γνωρίζουν το επίπεδο των 
τελών που καταβλήθηκαν κατά την αποδοχή 
των καρτών.  Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν 

επίσης τη δυνατότητα των εμπόρων λιανικής 
να επιλέγουν τις κάρτες πληρωμών που επι-
θυμούν να αποδέχονται.

Τα συστήματα καρτών συχνά προσπαθούν 
να πείσουν τις τράπεζες να εκδίδουν τις 
κάρτες τους επιτρέποντάς τες να χρεώνουν 
υψηλότερα τέλη.  Οι έμποροι λιανικής με-
τακυλύουν το κόστος τους για την αποδοχή 
των καρτών πληρωμών στους πελάτες τους 
αυξάνοντας τις τιμές.  Σε ορισμένα συστήμα-
τα καρτών πληρωμών, τα οποία αποτελούν 
ενώσεις τραπεζών, τα τέλη αυτά συμφωνού-
νται αμοιβαία από τις τράπεζες μέλη.

Τα επόμενα βήματα
Ο συμβιβασμός μεταξύ της Προεδρίας του 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου επετεύχθη 
στις 17 Δεκεμβρίου 2014 και θα επιτρέψει 

την έγκριση της νομοθεσίας σε πρώτη ανά-
γνωση.  Το Συμβούλιο είχε καθορίσει τη 
θέση του τον Νοέμβριο του 2014.

Ο Κανονισμός θα πρέπει τώρα να εγκριθεί 
από το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να επιτρέψει 
την τελική έκδοση από το Συμβούλιο μετά 
την οριστική διατύπωση του κειμένου σε 
όλες τις γλώσσες.

Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Κανονισμού 
σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για 
πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών, 
υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου: 

(http://register.consil ium.europa.eu/doc/
srv?l=EN&f=ST%205119%202015%20INIT)

1 Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 

Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία.
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Χ άρη στις επιχορηγήσεις του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευ-
νας (ΕΣΕ) για την «απόδειξη του 

εφικτού μιας ιδέας», 59 ερευνητές στην 
Ευρώπη θα έχουν τώρα την ευκαιρία να 
μετατρέψουν τις εφευρέσεις τους σε βιώ-
σιμα προϊόντα.  Μεταξύ αυτών των επανα-
στατικών ιδεών συγκαταλέγονται καινοτο-
μίες, όπως η διάγνωση του καρκίνου του 
μαστού, με μια απλή αιματολογική εξέταση, 
ένα σύστημα παρακολούθησης των δασών 
που βοηθά στην πρόληψη της παράνομης 
αποψίλωσής τους και τεχνητές φλέβες 
εμπνευσμένες από θαλάσσιους σπόγ-
γους.  Οι επιχορηγήσεις αυτές, ύψους 
έως και 150.000 ευρώ θα δώσουν τη 
δυνατότητα σε επιλεγμένους ερευνη-
τές του ΕΣΕ να δημιουργήσουν νεο-
φυείς επιχειρήσεις, να κατοχυρώσουν 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για 
τις εφευρέσεις τους ή να διερευνήσουν άλ-
λους τρόπους για να δοκιμάσουν τις ιδέες 
τους στην αγορά.

Ο Επίτροπος Έρευνας, Επιστήμης και Και-
νοτομίας Κάρλος Μοέδας δήλωσε:  «Στην 
Ευρώπη διεξάγεται παγκοσμίου φήμης 
έρευνα, μικρό όμως μέρος της καταλήγει 
στην παραγωγή πρωτοπόρων προϊόντων 
και υπηρεσιών που να μπορούν να διατε-
θούν στην αγορά.  Χάρη στις επιχορηγήσεις 
για την «απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας» 
ορισμένοι από τους κορυφαίους ερευνητές 
μας θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις 
καλύτερες καινοτομίες της αγοράς.  Αυτό 
θα συμβάλει στην βελτίωση της ικανότητάς 
μας για διάθεση καινοτόμων προϊόντων 
στην αγορά, τόνωση της ανταγωνιστικότη-
τας και δημιουργία απασχόλησης και ανά-
πτυξης που χρειάζεται η Ευρώπη».

Οι 59 επιχορηγήσεις που ανακοινώθηκαν 
αποτελούν μέρος του δεύτερου γύρου του 
διαγωνισμού του ΕΣΕ για την «απόδειξη 
του εφικτού μιας ιδέας».  Ο προβλεπόμε-
νος συνολικός προϋπολογισμός για τη συ-
γκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε 20 
εκατ. ευρώ.  Έχουν υποβληθεί συνολικά 
442 αιτήσεις, δηλαδή κατά 51% περισσό-
τερες από τον προηγούμενο διαγωνισμό.

Σ’ αυτό το δεύτερο στάδιο της πρόσκλη-
σης, θα δοθούν επιχορηγήσεις σε ερευνη-
τές από 15 χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας:  Κάτω Χώρες (11), Ηνωμένο Βα-
σίλειο (9), Ισπανία (8), Γαλλία (6), Ισραήλ 
(6), Ιταλία (4), Γερμανία (4), Ελβετία (3), 

Ιρλανδία (2), Βέλγιο (1), 
Φινλανδία (1), Ελλάδα (1), 

Νορβηγία (1), Σουηδία (1) και 
Τουρκία (1).

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, που 
συστάθηκε το 2007 από την ΕΕ, είναι ο 
πρώτος πανευρωπαϊκός χρηματοδοτικός 
οργανισμός για έρευνα αιχμής.  Κάθε χρό-
νο, επιλέγει και χρηματοδοτεί τους καλύ-
τερους, δημιουργικούς ερευνητές οποιασ-
δήποτε εθνικότητας και ηλικίας, για την 
υλοποίηση πενταετών έργων στην Ευρώπη.  
Το ΕΣΕ προσπαθεί επίσης να προσελκύσει 
κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο 
στην Ευρώπη.  Μέχρι σήμερα, το ΕΣΕ έχει 
χρηματοδοτήσει πάνω από 4.500 κορυφαί-
ους ερευνητές σε διάφορα στάδια της στα-
διοδρομίας τους.  Σύμφωνα με το νέο πρό-
γραμμα για την έρευνα και την καινοτομία 
«Ορίζοντας 2020», το ΕΣΕ έχει σημαντικά 
αυξημένο προϋπολογισμό ύψους άνω των 
13 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης για την 
«απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας» θεσπί-
στηκε το 2011 ως συμπληρωματική χρημα-
τοδότηση για ερευνητές του ΕΣΕ, με σκοπό 
να συμβάλει στην τόνωση της καινοτομί-
ας.  Κάθε επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει 
στα 150.000 ευρώ.  Η πρόσκληση αυτή 
απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές που 
λαμβάνουν ή λάμβαναν μέχρι προσφάτως 
επιχορήγηση του ΕΣΕ.  Η χρηματοδότηση 
διαρκεί έως και 18 μήνες ανά έργο.  Αυτή 
τη στιγμή η επόμενη πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για την «απόδειξη του εφικτού 
μιας ιδέας» (2015).  Οι γύροι χρηματοδό-

τησης λήγουν 5 Φεβρουαρίου, 28 Μαΐου 
και 1 Οκτωβρίου 2015.  Σύμφωνα με τους 
νέους κανόνες, οι δικαιούχοι επιχορήγησης 
του ΕΣΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
μόνο για έναν από τους τρεις γύρους της 
παρούσας πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκε-
φθείτε τις πιο κάτω ιστοσελίδες

Παραδείγματα έργων που χρηματοδοτήθη-
καν στο πλαίσιο αυτού του γύρου για την 
«απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας» του ΕΣΕ
(http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_
release/files/Examples_ERC_poc_projects_2014.
pdf)

Κατάλογος όλων των επιλεγμένων ερευνη-
τών ανά χώρα ιδρύματος υποδοχής (στον 
δεύτερο γύρο)

(http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/
file/erc_poc_2014_second_results.pdf)

Κατάλογος και των επιλεγμένων ερευνητών 
ανά χώρα ιδρύματος υποδοχής (σύνολο 
πρόσκλησης)

(http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/
file/erc_poc_2014_full_results.pdf)

Ιστοτόπος του ΕΣΕ:

(http://erc.europa.eu/)

Ιστοτόπος του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020»

(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
en/)

Η Επιτροπή βοηθά τις καλύτερες ευρωπαϊκές 
καινοτόμες ιδέες να φθάσουν στην αγορά

θέμα
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Σ το πλαίσιο της ημέ-
ρας (4 Φεβρουαρίου 
2015) κατά του καρκί-

νου ενώνουμε τις δυνάμεις μας, 
σε παγκόσμιο επίπεδο για την 
καταπολέμηση του καρκίνου. Η 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού για την ασφάλεια και την 
υγεία στην εργασία (EU OSHA) 
για τον καρκίνο που σχετίζεται 
με την εργασία στοχεύει στην 
αντιμετώπιση των ζητημάτων 
αυτών μέσα από την αποτίμηση 
των υφιστάμενων μεθόδων αξι-
ολόγησης.

Η φετινή παγκόσμια ημέρα κατά 
του καρκίνου επικεντρώνεται 
στη διάγνωση, τη θεραπεία και 
τη φροντίδα. Στην έκθεση του 
EU-OSHA διατυπώνονται συ-
στάσεις σχετικά με την κάλυψη 
της έλλειψης γνώσης, ένα κα-
θοριστικό βήμα για τη βελτίω-
ση του προσδιορισμού και της 
πρόληψης του επαγγελματικού 
καρκίνου. Η έκθεση επικεντρώ-
νεται στην αξιολόγηση των καρ-
κινογόνων παραγόντων και του 
καρκίνου που σχετίζεται με την 
εργασία, θέτοντας τους ακόλου-
θους στόχους:

• να περιγράψει τους καρκι-
νογόνους παράγοντες και τις 
συνθήκες που προκαλούν 
καρκίνο στον χώρο εργασίας

• να αξιολογήσει τις πηγές πλη-
ροφόρησης και να προσδιορί-
σει τα κενά γνώσης

• να διατυπώσει συστάσεις για 
την κάλυψη των εν λόγω κε-
νών

• να περιγράψει προληπτικά 
μέτρα

Η Διευθύντρια του EU-OSHA, 
Dr Christa Sedlatschek, επιση-
μαίνει τη σημασία της συγκε-

κριμένης έκδοσης: «Η έκθεση 
αυτή παρέχει πρακτικές συστά-
σεις για την περαιτέρω διεύ-
ρυνση της γνώσης μας σχετικά 
με τον επαγγελματικό καρκίνο. 
Παρά το γεγονός ότι κατά το 
πρόσφατο παρελθόν η έρευνα 
για τον καρκίνο έχει προοδεύ-
σει σημαντικά, η ευαισθητοποί-
ηση σχετικά με τους κινδύνους 
του επαγγελματικού καρκίνου 
παραμένει περιορισμένη. Ως 
εκ τούτου, η βελτίωση της ευ-
αισθητοποίησης και της γνώ-
σης γύρω από τους κινδύνους 
είναι καθοριστικής σημασίας 
και η συγκεκριμένη έκθεση 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς 
αυτή την κατεύθυνση».

Η έκθεση εξετάζει τους χημι-
κούς, βιολογικούς και φυσι-
κούς παράγοντες, καθώς και 

τους παράγοντες σε επίπεδο 
επιχείρησης, που συμβάλλουν 
στον επαγγελματικό καρκίνο. 
Επίσης, τονίζει την ανάγκη 
ελέγχου του υφιστάμενου πε-
ριβάλλοντος εργασίας, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από αυξημένη 
υπεργολαβία, προσωρινή εργα-
σία, ενασχόληση με περισσότε-
ρες από μία εργασίες, στατική 
εργασία, απασχόληση γυναικών 
σε επαγγέλματα υψηλής έκθε-
σης, άτυπα ωράρια εργασίας 
και πολλαπλή έκθεση.

Επίσης, μνεία γίνεται και στις 
ομάδες που είναι ιδιαίτερα ευά-
λωτες στην εμφάνιση καρκίνου 
(π.χ. νέοι, γυναίκες, άτομα που 
υφίστανται έντονη έκθεση ή ερ-
γάζονται σε επισφαλείς συνθή-
κες).

Ένα από τα βασικά ευρήματα 
της έκθεσης είναι η ανάγκη δι-
εύρυνσης της γνώσης μας σχε-
τικά με τον επαγγελματικό καρ-
κίνο. Για την ικανοποίηση αυτής 
της ανάγκης προσδιορίζονται 
διάφοροι τρόποι δράσης όπως 
η ανταλλαγή πληροφοριών σε 
διεθνές επίπεδο και η εξέταση 
νέων και αναδυόμενων κινδύ-
νων που ενέχουν, για παρά-
δειγμα, τα νανοϋλικά, οι ενδο-
κρινικοί διαταράκτες, η στατική 
εργασία, η εργασία σε βάρδιες 
και η νυχτερινή εργασία.

Παρότι γίνεται μια επισκόπηση 
πιθανών λύσεων, η έκθεση το-
νίζει ότι το πιο αποτελεσματικό 
μέτρο είναι η αποφυγή της έκ-
θεσης. Κατά συνέπεια, απαιτεί-
ται συλλογική προσπάθεια σε 
όλα τα επίπεδα, ήτοι νομοθεσία, 
ευαισθητοποίηση του κοινού, 
προσδιορισμός προληπτικών 
μέτρων, βελτιωμένη εφαρμογή 
και επιβολή μέτρων και μείωση 
των εμποδίων για την καταβολή 
αποζημιώσεων.

Σύνδεσμοι:
Διαβάστε τη σύνοψη και την 
πλήρη έκθεση

Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον καρκίνο που 
σχετίζεται με την εργασία μπο-
ρείτε να βρείτε στην εφαρμογή 
OSHwiki

Σύνοψη του εργαστηρίου για 
τους καρκινογόνους παράγο-
ντες και τον επαγγελματικό 
καρκίνο

Μάθετε περισσότερα σχετικά με 
την παγκόσμια ημέρα κατά του 
καρκίνου.

Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου
Νέα έκθεση συμβάλλει στη πρόληψη του 
καρκίνου που σχετίζεται με την εργασία 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/summary-on-cancer/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/report-soar-work-related-cancer/view
http://oshwiki.eu/wiki/Category:Carcinogenic,_mutagenic,_reprotoxic_%28CMR%29_substances
https://osha.europa.eu/en/seminars/workshop-on-carcinogens-and-work-related-cancer
http://www.worldcancerday.org/
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Έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους 
και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER)

Η έρευνα ESENER εξετάζει με ποιον 
τρόπο διεξάγεται στην πράξη η δι-
αχείριση της υγείας και της ασφά-

λειας στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. 
Η έρευνα επικεντρώνεται στη διαχείριση των 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων, στους ευνοϊκούς 
ή ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάλη-
ψη δράσης καθώς και στον τρόπο συμμετοχής 
των εργαζομένων στη διαχείριση της υγείας 
και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

• Σχετικά με την έρευνα
• Αποτελέσματα και δημοσιεύσεις
• Δείτε τα αποτελέσματα στο εργαλείο χαρτο-

γράφησης
• Μεθοδολογία
• Επερχόμενη έρευνα
• Information for respondents

Σχετικά με την έρευνα
Η ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχε-
τικά με τους νέους και τους αναδυόμενους 
κινδύνους συμβάλλει στην κάλυψη ενός ση-
μαντικού κενού που παρατηρείται στην ενημέ-
ρωση σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια 
στον χώρο εργασίας. Τα δεδομένα σχετικά 
με ατυχήματα και ασθένειες που σχετίζονται 
με την εργασία προέρχονται από έρευνες σε 
εργαζομένους καθώς και μέσω συστημάτων 
αναφοράς, όμως γνωρίζουμε ελάχιστα για το 
πώς διεξάγεται στην πράξη η διαχείριση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία και 

την ασφάλεια και, ιδίως, των ‘νέων και ανα-
δυόμενων’ κινδύνων, όπως είναι το άγχος, η 
βία και η παρενόχληση που σχετίζονται με την 
εργασία.
Η ESENER περιλαμβάνει σχεδόν 36.000 συ-
νεντεύξεις με διοικητικά στελέχη και εκπρο-
σώπους του τομέα υγείας και ασφάλειας για 
το έτος 2009. Στη μελέτη συμμετείχαν ιδιωτι-
κές και δημόσιες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 
δέκα εργαζομένους εγκατεστημένες στα 27 
κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Κροατία, 
στην Τουρκία, στη Νορβηγία και στην Ελβετία 
παρέχοντας έτσι στους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικής συγκρίσιμες ανά χώρα πληροφορίες 
σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
νέων πολιτικών στον συγκεκριμένο τομέα.

Η έρευνα διαρθρώνεται ως εξής:

Διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας
•Προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται, όπως 

το επίπεδο εκτίμησης κινδύνων
•Δέσμευση της διοίκησης σε σχέση με ζητή-

ματα υγείας και ασφάλειας
•Πηγές τεχνογνωσίας, συμβουλών ή πληρο-

φοριών
•Οι κύριες ανησυχίες στον τομέα της επαγ-

γελματικής ασφάλειας και υγείας

Διαχείριση των ‘νέων’ ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων

•Κύριες ανησυχίες σε σχέση με το άγχος, τη 

βία και την παρενόχληση που σχετίζονται με 
την εργασία

•Υποκειμενικά αίτια των ψυχοκοινωνικών κιν-
δύνων

•Μέτρα που λαμβάνονται για τη διαχείριση 
των κινδύνων

• Τυπικές διαδικασίες που εφαρμόζονται για 
την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύ-
νων

Ευνοϊκοί και ανασταλτικοί παράγοντες - 
τι ενθαρρύνει και τι εμποδίζει τη διοίκηση 

να αναλάβει δράση;
• Κύριοι λόγοι για την αντιμετώπιση των ζητη-

μάτων υγείας και ασφάλειας και των ψυχο-
κοινωνικών κινδύνων

• Βασικές δυσκολίες στην αντιμετώπιση των 
ζητημάτων υγείας και ασφάλειας και των 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων

Συμμετοχή των εργαζομένων: ποιες ρυθμίσεις 
ισχύουν και ποιον αντίκτυπο έχουν;

• Χαρακτηριστικά της ‘επίσημης’ εκπροσώπη-
σης (μέσω αιρετού εκπροσώπου ή φορέα)

• Χαρακτηριστικά της ‘άμεσης’ συμμετοχής 
(χωρίς την παρουσία εκπροσώπου)

• Ο αντίκτυπος της συμμετοχής των εργαζο-
μένων στη διαχείριση της υγείας και της 
ασφάλειας

• Διαθέσιμοι πόροι για τους εκπροσώπους

Σ τις 19 Ιανουαρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-
σεων (ΕΤΕπ), παρουσίασαν, το fi-compass, τη νέα 

συμβουλευτική υπηρεσία χρηματοπιστωτικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η υπηρεσία fi-compass έχει στόχο να 
γίνει το σημείο αναφοράς για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά κεφάλαια.

Μέρος τους Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ), η υπηρεσία θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι για την 
επιτυχία του, αυξάνοντας την διαθέσιμη πληροφόρηση και προ-
σφέροντας αμεσότητα στους επενδυτές.  Με την έναρξη του fi-
compass, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων κινούνται γρήγορα για να παραδώσουν τον «δεύτερο 
πυλώνα» του Επενδυτικού σχεδίου του Προέδρου Ζαν Κλοντ 
Γιούνκερ, έτσι ώστε να έρθουν οι αναγκαίες επενδύσεις στην 
Ευρωπαϊκή οικονομία.

Στόχος του fi-compass είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης 
(με ένα συμβουλευτικό κομμάτι που θα προσφέρει την απαραί-
τητη χρηματοπιστωτική και τεχνική πληροφόρηση σε δημόσι-
ους και ιδιωτικούς φορείς), και να προσδίδει διαφάνεια στους 
επενδυτές.  Σειρά πιθανών βιώσιμων επενδύσεων και έργων 
αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΕΤΕπ αργότερα το 2015.

Η συμβουλευτική πλατφόρμα fi-compass θα ολοκληρωθεί αρ-
γότερα το 2015 μαζί με την εκκίνηση μιας «πολύ-περιφερεια-
κής βοηθητικής πρωτοβουλίας» που θα φέρει κοντά στις διαχει-
ριστικές αρχές της Ευρώπης μαζί με τους χρηματοοικονομικούς 
οργανισμούς.  Η πρωτοβουλία αυτή σκοπεύει να υποστηρίξει 
τη χρήση των χρηματοπιστωτικών οργάνων σε επενδυτικά έργα 
που προωθούν την συνεργασία μεταξύ Κρατών-Μελών.

Περισσότερες πληροφορίες για το όργανο fi-compass μπορούν 
να βρεθούν στην πιλοτική του ιστοσελίδα:  
(http://www.fi-compass.eu/)

Δημιουργία συμβουλευτικής πλατφόρμας 
για τη χρήση των χρηματοπιστωτικών μέσων

https://osha.europa.eu/el/esener-enterprise-survey/enterprise-survey-esener#tabs-0
https://osha.europa.eu/el/esener-enterprise-survey/enterprise-survey-esener#tabs-1
https://osha.europa.eu/el/esener-enterprise-survey/enterprise-survey-esener#tabs-2
https://osha.europa.eu/el/esener-enterprise-survey/enterprise-survey-esener#tabs-3
https://osha.europa.eu/el/esener-enterprise-survey/enterprise-survey-esener#tabs-4
https://osha.europa.eu/el/esener-enterprise-survey/enterprise-survey-esener#tabs-5
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Γ ια πρώτη φορά μετά το 2007, 
οι οικονομίες όλων των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αναμένεται να σημειώσουν και πάλι ανά-
πτυξη φέτος, σύμφωνα με τις χειμερινές 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Κατά τη διάρκεια του έτους, η οικονομική 
δραστηριότητα αναμένεται να αυξηθεί συ-
γκρατημένα στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη, 
και στη συνέχεια να επιταχυνθεί περαιτέρω 
το 2016.  Η ανάπτυξη φέτος προβλέπεται 
να φθάσει το 1,7% στο σύνολο της ΕΕ και 
το 1,3% στην Ευρωζώνη.  Το 2016, ο ετή-
σιος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να φθά-
σει αντίστοιχα το 2,1% και το 1,9%, λόγω 
της αυξημένης εγχώριας και εξωτερικής 
ζήτησης, της πολύ χαλαρής νομισματικής 
πολιτικής και ενός, σε γενικές γραμμές, 
ουδέτερου δημοσιονομικού προσανατολι-
σμού.

Οι προοπτικές ανάπτυξης σε όλη την Ευ-
ρώπη είναι ακόμα περιορισμένες λόγω του 
ασθενούς επενδυτικού περιβάλλοντος και 
της υψηλής ανεργίας.  Ωστόσο, μετά το 
Φθινόπωρο, ορισμένες σημαντικές εξελί-
ξεις έχουν βελτιώσει τις βραχυπρόθεσμες 
προοπτικές.  Οι τιμές του πετρελαίου μει-
ώθηκαν ταχύτερα απ’ ό,τι στο παρελθόν, το 
ευρώ υποτιμήθηκε σημαντικά, η ΕΚΤ ανα-
κοίνωσε ποσοτική χαλάρωση, η δε Ευρω-
παϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Επενδυτικό 
της Σχέδιο για την Ευρώπη.  Όλοι οι παρά-
γοντες αναμένεται να έχουν θετική επίδρα-
ση στην ανάπτυξη. 

Ο Αντιπρόεδρος για το Ευρώ και τον Κοι-
νωνικό Διάλογο Βάλντις Ντομπρόβσκις, 
δήλωσε σχετικά:
«Σήμερα η Ευρώπη βρίσκεται σ’ ένα κρί-
σιμο σταυροδρόμι.  Έχουν διαμορφωθεί 
οι κατάλληλες οικονομικές συνθήκες για 
διατηρήσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέ-
σεων εργασίας.  Μετά τις δύσκολες επι-
λογές πολιτικής στις οποίες προέβησαν οι 
κυβερνήσεις λόγω της κρίσης, αρχίζουν να 
διαφαίνονται τα αποτελέσματα των μεταρ-
ρυθμίσεων.  Πρέπει να ενταθεί ο ρυθμός 
των μεταρρυθμίσεων ώστε να ενισχυθεί η 
ανάκαμψη και να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι 

πολίτες να νιώθουν τα θετικά αποτελέσματα 
στην τσέπη τους.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τηρεί τις δεσμεύσεις της σε τρία βασικά 
μέτωπα:  τις επενδύσεις, τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική ευ-
θύνη.  Η υλοποίηση εναπόκεινται πλέον 
στα κράτη μέλη.  Και εκεί θα κριθούν τα 
αποτελέσματά μας».

Ο Πιέρ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομι-
κών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φο-
ρολογίας και Τελωνείων, δήλωσε επίσης:  
«Οι οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης 
είναι σήμερα πιο ελπιδοφόρες σε σχέση με 
την τελευταία φορά που ανακοινώσαμε τις 
προβλέψεις μας.  Η πτώση των τιμών του 
πετρελαίου και το φθηνότερο ευρώ είναι 
μια τονωτική ένεση για την οικονομία της 
ΕΕ.  Παράλληλα, το Επενδυτικό Σχέδιο για 
την Ευρώπη και οι σημαντικές πρόσφατες 
αποφάσεις της ΕΚΤ θα συμβάλουν στη δη-
μιουργία ενός πιο ευνοϊκού πλαισίου για 
μεταρρυθμίσεις και έξυπνες δημοσιονομι-
κές πολιτικές.  Απαιτείται όμως ακόμη πολ-
λή σκληρή δουλειά για να δημιουργηθούν 
οι θέσεις εργασίας που περιμένουν εκατομ-
μύρια Ευρωπαίοι».

Οικονομική ανάπτυξη ευρείας βάσης

Όλα τα κράτη μέλη αναμένεται να έχουν 
φέτος θετικά ποσοστά ανάπτυξης και τα τε-
λευταία τρίμηνα η ανάκαμψη συνέχισε να 
επεκτείνεται.  Ωστόσο, οι αποκλίσεις στις 
οικονομικές επιδόσεις των χωρών της ΕΕ 
ενδέχεται να εξακολουθούν να υφίστανται.  
Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι η πρόοδος 
της απομόχλευσης στις τράπεζες, στον δη-
μόσιο και στον ιδιωτικό τομέα εξακολουθεί 
να διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών.  Η 
θετική επίδραση των χαμηλών τιμών του 
πετρελαίου στην ανάπτυξη θα ποικίλλει επί-
σης ανάλογα με το μείγμα των ενεργειακών 
πηγών κάθε χώρας.  Οι διευκολυντικές νο-
μισματικές συνθήκες μπορεί να έχουν ισχυ-
ρότερο θετικό αντίκτυπο στις χώρες όπου 
οι όροι χρηματοδότησης είναι αυστηροί.  Η 
αύξηση των εξαγωγών χάρη στην υποτίμη-
ση του ευρώ θα εξαρτηθεί από τον εμπορι-
κό προσανατολισμό και τον βαθμό εξειδί-

κευσης κάθε χώρας.  Συνολικά, το 2015, 
αναμένεται να παραμείνει ευρύ το φάσμα 
των ρυθμών ανάπτυξης των κρατών μελών, 
από 0,2% (Κροατία) έως 3,5% (Ιρλανδία).

Ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρή-
σει κι άλλο προτού αυξηθεί το 2016

Η τάση για χαμηλό πληθωρισμό συνεχίστη-
κε.  Στα περισσότερα κράτη μέλη, ο πλη-
θωρισμός ήταν προσωρινά αρνητικός τον 
Δεκέμβριο,  λόγω της απότομης πτώσης 
των τιμών ενέργειας.  Ο πληθωρισμός ανα-
μένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα 
το 2015, λόγω του ότι οι χαμηλές τιμές των 
βασικών εμπορευμάτων θα συγκρατούν το 
ονομαστικό ποσοστό του πληθωρισμού.  Ο 
πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί από τα 
μέσα του 2015 και κατά τη διάρκεια του 
2016, καθώς θα ενισχύεται σταδιακά η 
οικονομική δραστηριότητα, θα αυξάνονται 
οι μισθοί και θα μειώνονται η οικονομική 
υποτονικότητα.  Στην ΕΕ, ο πληθωρισμός 
αναμένεται να φθάσει το 0,2% το 2015 και 
το 1,4% το 2016.  Ο πληθωρισμός στην 
Ευρωζώνη προβλέπεται να είναι -0,1% το 
τρέχον έτος, και στη συνέχεια να σημειώσει 
άνοδο το 2016 στο 1,3%.

Επιταχύνεται η δημιουργία θέσεων εργα-
σίας,  αλλά η ανεργία μειώνεται με αργούς 
ρυθμούς

Καθώς ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 
επιταχύνεται, το ίδιο συμβαίνει και με την 
καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας, η 
οποία επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους, ξεκινώντας από χα-
μηλό επίπεδο.  Οι αγορές εργασίας αναμέ-
νεται να βελτιωθούν κατά τα τέλη της πε-
ριόδου πρόβλεψης.  Ωστόσο, η οικονομική 
ανάπτυξη δεν αναμένεται να είναι επαρκής 
ώστε να μιλήσουμε για αισθητή βελτίωση.  
Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειω-
θεί στο 9,8% στην ΕΕ και στο 11,2% στην 
Ευρωζώνη.  Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, που έχουν αναληφθεί τα τελευ-
ταία χρόνια, αναμένεται να συνεχίσουν να 

Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 
Βελτιώθηκαν οι προοπτικές της οικονομίας 

της ΕΕ,αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Συνέχεια στη σελ. 8
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Συνέχεια από σελ. 7

θέμα

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)

αποδίδουν καρπούς και να συμβάλουν στην 
περαιτέρω μείωση των ποσοστών ανεργίας 
το 2016.

Τα δημόσια ελλείμματα εξακολουθούν να 
μειώνονται

Η μείωση των ελλειμμάτων της γενικής 
κυβέρνησης συνεχίζεται, αλλά ο δημοσι-
ονομικός προσανατολισμός είναι πλέον 
ουδέτερος.  Οι δείκτες ελλείμματος προς 
ΑΕΠ προβλέπεται να μειώνονται σταθερά 
τα επόμενα δύο χρόνια.  Στην ΕΕ, αναμένε-
ται φέτος να μειωθούν στο 2,6% από 3,0% 
που ήταν το 2014, και στο 2,2% το 2016.  
Στην Ευρωζώνη, αναμένεται να μειωθούν 

στο 2,2% το 2015 και στο 1,9% το 2016.  
Για την ΕΕ ως σύνολο, ο δείκτης χρέους 
προς ΑΕΠ θεωρείται ότι κορυφώθηκε στο 
88,4% το 2014.  Για την Ευρωζώνη, ανα-
μένεται να κορυφωθεί φέτος στο 94,4% 
προτού αρχίσει να μειώνεται.

Η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί

Συνολικά, η αβεβαιότητα όσον αφορά τις 
υφιστάμενες οικονομικές προοπτικές έχει 
αυξηθεί.  Οι κίνδυνοι αρνητικής εξέλιξης 
έχουν επιταθεί, ενώ διαφαίνονται νέοι πα-
ράγοντες θετικής εξέλιξης.  Αυτό οφείλεται, 
αφενός, στις γεωπολιτικές εντάσεις, τη νέα 
αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών σ’ 

ένα πλαίσιο αποκλίσεων νομισματικής πολι-
τικής μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, και 
στην ατελή εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων.  Μια παρατεταμένη περίοδος 
πολύ χαμηλού ή αρνητικού πληθωρισμού 
θα ήταν επίσης επιζήμια για τις αναπτυξι-
ακές προοπτικές.  Αφετέρου, όσον αφορά 
τη θετική πλευρά, ορισμένοι παράγοντες θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε ισχυρότερη 
από την αναμενόμενη ώθηση τόσο της πα-
γκόσμιας ανάπτυξης όσο και της ανάπτυξης 
της ΕΕ χάρη στις χαμηλές τιμές ενέργειας.  

Για περισσότερες πληροφορίες:
(http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_
winter_forecast_en.htm)

Η 
οργάνωση και 
η ρύθμιση του 
χρόνου εργασίας 

στο δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα έχει σημαντικό κοινω-
νικό, οικονομικό και πολιτικό 
αντίκτυπο.  Στο επίπεδο της 
ΕΕ, η Οδηγία 2003/88/ΕΚ 
(Οδηγία για τον χρόνο εργα-
σίας) αποβλέπει στον καθο-
ρισμό ελάχιστων προτύπων, 
κοινών σε όλα τα κράτη μέλη, 
για την προστασία των εργα-
ζομένων από κινδύνους για 
την υγεία και την ασφάλεια 
λόγω υπερβολικού ή ακατάλ-
ληλου ωραρίου εργασίας και 
λόγω ανεπαρκούς χρόνου για 
ανάπαυση και ανάκτηση δυ-
νάμεων μετά την εργασία.
Κατά τα τελευταία είκοσι έτη 
έχουν συντελεστεί θεμελιώ-

δεις αλλαγές στον κόσμο της 

εργασίας και την οικονομία, 

έτσι ώστε η Επιτροπή να ξε-

κινήσει μια διεξοδική αναθε-

ώρηση της Οδηγίας για τον 

χρόνο εργασίας, για να κα-

ταλήξει σε κανόνες που να 

ανταποκρίνονται καλύτερα 

στις ανάγκες των εργαζομέ-

νων, των επιχειρηματιών, των 

δημόσιων υπηρεσιών και των 

καταναλωτών σε ολόκληρη 

την ΕΕ.

Προθεσμία: 
15 Μαρτίου 2015

Περισσότερες πληροφορίες:
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=333&consultId=14&visib=0&furthe
rConsult=yes&langId=el)

Αναθεώρηση της Οδηγίας 
για το χρόνο εργασίας 
(Οδηγία 2003/88/ΕΚ)

Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη, παγκόσμια, ενιαία αγο-
ρά και το “Export Helpdesk” είναι ένα σημα-
ντικό “one-stop-shop” για να σας βοηθήσει να 

ενημερωθείτε για θέματα κοινοτικών δασμών, προϋποθέσε-
ων, προνομιακών συμφωνιών, ποσοστώσεις και στατιστικά 
στοιχεία που αφορούν στις επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες με μερικά μόνο «κλικ».

Περισσότερες πληροφορίες:
(http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm)

Export Helpdesk:  
Πληροφορίες υποστήριξης 

εξαγωγών της ΕΕ
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Επιχειρηματικές συνεργασίες
Business Co operations

•Profile ID:  BRUK20141113003
UK Company specializing in ready-to-eat strawberry 
dessert snacks with milk chocolate and caramel sauces 
is seeking distributors in Europe.  The company is also 
seeking to offer its services as a subcontractor having 
developed bespoke equipment and processes to wash 
and prepare strawberries for use in food service and 
manufacturing applications.

•Profile ID:  BRBR20140923001
Brazilian dairy producer and distributor of dairy and food 
products is looking for spices supplies and condiments 
such as olive oils, canned palm hearts, sun dried 
tomatoes, mushrooms, olives, tuna, all kinds of cheeses, 
dairy products and hams and smoked hams to distribute 
in the state of Bahia, Brazil.

•Profile ID:  BRUK20141107001
A UK mushroom supply company is seeking a partner to 
supply individual quick freezing (IQF) mushroom products 
or alternatively IQF equipment.

•Profile ID:  BRAT20141205001
Austrian trader of food is offering its know-how and 
distribution network to companies which would like to 
enter with their food products the Austrian or German 
market (as well as CEE).  Also is offered counselling food 
related companies concerning innovations and product 
development.

•Profile ID:  20130318035 BR
UK distributor and wholesaler of alternative health 
products in particular pain relief, asthma and allergies is 
offering distribution services.

•Profile ID:  BRIT20141013001
Italian wholesaler of natural food supplements for the 
gynaecological sector is looking for new products to 
introduce in the Italian market.
 
•Profile ID:  20100126019 BR
A Belgian company distributing paints and products for 
interior decoration has launched its own brand of paints.  
In addition, the company is also a wholesaler of parquets 
and wooden floors and is interested to meet potential new 
suppliers.

•Profile ID:  20110905017 BR
A Polish company, operating in the construction sector, 
produces abrasive materials on technical fabrics.  The 
company guarantees production of goods of best 
quality, fulfilling the establishments and fulfilling clients’ 
expectations.  The company is well experienced on the 
market.  It is offering its trade intermediary services for 
suppliers from the construction sector.

•Profile ID:  BRUK20140610001
UK Company is seeking high quality baby product 
suppliers in Europe.

•Profile ID:  20130522009 BR
Slovenian company, engaged in inventions of board 
games is looking partners for joint venture.

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

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Το έντυπο “Επιχειρήσεις στην Ευρώπη” αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο ενημέρωσης για τη δράση και τις πολιτικές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να ενημερώνει έγκυρα και τεκμηριωμένα για το νομικό πλαίσιο, 
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και γενικά για το οικονομικό γίγνεσθαι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται αποτελούν αναδημοσίευση από επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και άλλων διεθνών και τοπικών οργανισμών.

Ως εκ τούτου η Συντακτική Επιτροπή του εντύπου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένες πληροφορίες, 
τις οποίες ωστόσο προσπαθούμε να αποφεύγουμε ή να διορθώνουμε.


