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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
διαβάστεΜέσω του ιστότοπου EUR-Lex 

Xρήσιμο εγχειρίδιο για τον εντοπισμό 
επικείμενων κανονισμών και 

της εφαρμογής τους

Ο 
ιστότοπος EUR-Lex είναι η διαδικτυα-
κή υπηρεσία που παρέχει δωρεάν πρό-
σβαση στο δίκαιο και σε άλλα δημόσια 

έγγραφα της ΕΕ στις 24 επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης.

Η πύλη Η Ευρώπη σου – Επιχειρήσεις παραπέ-
μπει τους χρήστες σε διάφορα συναφή έγγραφα 
που διατίθενται στον ιστότοπο EUR-Lex.

Ακόμη και αν ένας νέος κανονισμός της ΕΕ δεν 
έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, μπορείτε να γνωρίζετε 
πότε θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του.

Στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να διευκολύ-
νει τη χρήση της σύνθετης αναζήτησης στο EUR-
Lex, ώστε να εντοπίζονται πληροφορίες σχετικά 
με την ημερομηνία εφαρμογής των ισχυουσών  
και των επικείμενων διατάξεων που θεσπίζονται 
από τους κανονισμούς της ΕΕ.

Οι κανονισμοί θεσπίζονται είτε από το Συμβού-
λιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μαζί, είτε μόνο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικοί κα-
νονισμοί).  Δεν χρειάζεται να μεταφερθούν στην 
εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται άμεσα σε όλα 
τα κράτη μέλη.  Οι επιχειρήσεις πρέπει να συμ-
μορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις.  Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να γνωρίζουν τις ακρι-

βείς ημερομηνίες από τις οποίες αρχίζουν να 
εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες:

(http://europa.eu/youreurope/business/upcoming-

eu-regulations/index_el.htm)

Νέος Οδηγός 
αρχαρίων σχετικά 

µε χρηµατοδοτήσεις 
της ΕΕ για την 

περίοδο 2014 –  
2020
σελ.3

Ασφάλεια για 
τους καταναλωτές 

σχεδόν 2500 
επικίνδυνα προϊόντα 

αποσύρθηκαν από 
την αγορά

σελ.3

Κατευθυντήριες 
γραµµές για τους 

δικαιούχους 
των Ευρωπαϊκών 
∆ιαθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταµείων 
και συναφών µέσων 

της ΕΕ
σελ.4

Έρευνα Εργατικού 
∆υναµικού 2014 
– Σχεδόν 10 εκατ. 

εργαζόµενοι 
µε µερική 

απασχόληση στην 
ΕΕ θα προτιµούσαν 

να εργάζονται 
περισσότερο.  Τα 2/3 

ήταν γυναίκες
σελ.5

Μεγαλύτερη 
ελευθερία στα κράτη 

µέλη να αποφασίζουν 
σχετικά µε τη χρήση 
ΓΤΟ στα τρόφιµα και 

στις ζωοτροφές
σελ.6
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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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Νέος Οδηγός αρχαρίων σχετικά 
με τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Α ν σκέφτεστε να υποβάλλετε 
αίτηση για χρηματοδότηση της 
ΕΕ τότε ο Οδηγός αρχαρίων της 

ΕΕ για την περίοδο 2014 – 2020 θα σας 
βοηθήσει αρκετά.  Είναι χρήσιμος είτε θέ-
λετε να υποβάλλεται αίτηση χρηματοδότη-
σης της ΕΕ για πρώτη φορά, αλλά θα είναι 
εξίσου χρήσιμος ακόμη κι αν έχετε προη-
γούμενη εμπειρία από τα προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ, ή το πολυ-
ετές δημοσιονομικό πλαίσιο, λειτουργεί από 
το 2014 μέχρι το 2020.  Η νέα γενιά προ-
γραμμάτων της ΕΕ βασίζεται σε προγενέ-
στερα επιτυχημένα προγράμματα που έχουν 
όμως βελτιωθεί και εκσυγχρονιστεί.  Ιδιαί-
τερη έμφαση δίνεται σε βασικούς τομείς για 
το μέλλον της ΕΕ:  έρευνα και καινοτομία, 
μεταφορές, ενέργεια, ευκαιρίες απασχόλη-
σης για τη νεότερη γενιά και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επι-
χειρήσεων, για να παραθέσουμε ενδεικτικά 
μερικούς από αυτούς.  Ο στόχος μας είναι 
σαφής:  προώθηση της απασχόλησης και 

της ανάπτυξης και δημιουργία καλύτερης 
ποιότητας ζωής στην Ευρώπη. 

Η παρούσα έκδοση εισάγει τους αρχάριους 
στο ευρύ φάσμα των διαθέσιμων δυνατοτή-
των χρηματοδότησης της ΕΕ.  Προσφέρει 
βασική καθοδήγηση σχετικά με τις διαδικα-
σίες υποβολής αιτήσεων και σας υποδει-
κνύει που θα βρείτε περισσότερες λεπτο-
μέρειες.  Ο παρών οδηγός περιλαμβάνει 
τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα 
τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για τη δημο-
σιονομική περίοδο 2014-20.

Ο οδηγός στοχοθετεί έξι βασικές κατη-
γορίες δυνητικών αιτούντων:  μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μη κυβερνη-
τικές οργανώσεις (ΜΚΟ), νέους ερευνητές, 
γεωργούς και δημόσιους οργανισμούς.  
Ωστόσο, μπορεί επίσης να αποτελέσει πο-
λύτιμη πηγή πληροφοριών για αιτούντες 
από άλλα πεδία.

Παραπέμπει σε ιστότοπους σχετικά με τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης από την ΕΕ 

για την περίοδο 2014-2020, και παρέχει 
βασικές πληροφορίες, όπως:

•πώς και πού μπορεί να υποβάλετε αίτηση
•άλλους γενικούς κανόνες (επιλεξιμότητα, 
κ.λπ.)

Δίκτυα πληροφοριών της ΕΕ

Εταιρείες και μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις (ΜΜΕ) μπορούν να έχουν πρό-
σβαση σε χρήσιμες πληροφορίες μέσω του 
Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Δικτύου 
(EN), το οποίο συγκεντρώνει περίπου 600 
οργανισμούς στήριξης επιχειρήσεων που 
εδρεύουν σε περισσότερες από 50 χώρες.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον Οδηγό 
αρχαρίων:
(http://ec.europa.eu/budget/funding/index_
el)

Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο (EN):
(http://een.ec.europa.eu/)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα αριθμητικά 
στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το 2014 σχε-
δόν 2500 προϊόντα έως αυτοκίνητα οχήματα, είτε δε-

σμεύτηκαν κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ είτε απομακρύνθη-
καν από τις αγορές διότι ήταν επικίνδυνα για τους καταναλωτές 
της ΕΕ.  Εδώ και 12 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρά-
τη μέλη της ΕΕ εργάζονται από κοινού για να διασφαλίσουν ότι 
τα καταναλωτικά αγαθά που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά 
είναι ασφαλή.  Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούν το σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊό-
ντα.

Ποια προϊόντα εγκυμονούν κινδύνους;

Το 2014 , τα παιχνίδια (28%), αφενός, και τα είδη ένδυσης, 
τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδης μόδας (23%), 
αφετέρου, ήταν οι δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων για τις 
οποίες χρειάστηκε να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.  Στους συ-
χνότερα κοινοποιούμενους κινδύνους που προκαλούνται από 
τα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται ο κίνδυνος τραυματισμού, ο 
κίνδυνος πνιγμού και οι χημικοί κίνδυνοι.

Οι πιο συνηθισμένοι χημικοί κίνδυνοι που κοινοποιήθηκαν το 
2014 αφορούσαν προϊόντα όπως υποδήματα και δερμάτινα 
είδη (π.χ. χρώμιο VI, μια ευαισθητοποιητική για το δέρμα ουσία),  
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας (π.χ. μαλακτικά τα οποία 
μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα γονιμότητας), και ψεύτικα 
κοσμήματα (π.χ. επιβλαβή βαρέα μέταλλα).

Από πού προέρχονται τα προϊόντα αυτά;

Η Κίνα εξακολουθεί να είναι η πρώτη χώρα καταγωγής στο σύ-
στημα έγκαιρης προειδοποίησης.  Πέρυσι, όπως και το 2013, 
το 64% του συνολικού αριθμού κοινοποιήσεων σχετικά με επι-
κίνδυνα προϊόντα αφορούσε προϊόντα που προέρχονται από την 
Κίνα.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την Κίνα 
μέσω της εφαρμογής «σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης –
ΚΙΝΑ» για να εξασφαλιστεί η αντιμετώπιση από τις κινέζικες αρ-
χές τυχόν προβλημάτων ασφάλειας προϊόντων στο έδαφός τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4627_el.htm)

Ασφάλεια για τους καταναλωτές 
Σχεδόν 2500 επικίνδυνα προϊόντα 

αποσύρθηκαν από την αγορά

Για την περίοδο 2014– 2020
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Τ 
ο θέμα της προστασίας των πνευ-

ματικών δικαιωμάτων στην Κίνα 

αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα 

θέματα για τις επιχειρήσεις του εξωτερικού 

που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν 

με τον οποιοδήποτε τρόπο στη χώρα.

Από πλευράς Ε.Ε. δίνεται έμφαση στη 

στρατηγική προστασίας των πνευματικών 

δικαιωμάτων καθώς το εν λόγω θέμα αξιο-

λογείται ως ένα από τα δέκα βασικά εμπό-

δια για την κινέζικη αγορά.

Βασικό εργαλείο για την υποβοήθηση των 

ευρωπαϊκών ΜΜΕ οι οποίες δεν διαθέτουν 

επαρκείς πόρους για τη νομική τους κατο-

χύρωση επί των θεμάτων αυτών αποτελεί το 

Γραφείο China IPR SME HELPDESK.

Το εν λόγω Γραφείο χρηματοδοτείται από 

την Γενική Διεύθυνση για τις Επιχειρήσεις 

και τη Βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής και είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι 

υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν στις 

ευρωπαϊκές ΜΜΕ τόσο πριν τη δραστηριο-

ποίησή τους όσο και στην περίπτωση που 

θα χρειαστούν συνδρομή επί παραβίασης 

αυτών.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα μπορού-

σαν να συνοψιστούν στα εξής:  Παροχή 

εμπιστευτικής πληροφόρησης, εκπαίδευση 

επί θεμάτων όπως γενικά η προστασία των 

πνευματικών δικαιωμάτων, πρακτικά θέμα-

τα όπως η επιλογή συνεργατών, παροχή 

υλικού ανάλογα το θέμα ή τον τομέα, δια-

δικτυακές υπηρεσίες όπως webminars κα.

Η έκδοση «Κατευθυντήριες γραμμές για τους δι-
καιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων και συναφών μέσων της 

ΕΕ» είναι τώρα διαθέσιμη σε 22 γλώσσες.

Αυτός ο νέος οδηγός εξηγεί πώς επιτυγχάνεται αποτελεσματι-
κά η πρόσβαση και χρήση των Ευρωπαϊκών διαθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων καθώς και πώς να αξιοποιηθεί η 
συμπληρωματικότητα με τα άλλα εργαλεία των συναφών πολι-
τικών της Ένωσης.

Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε όλο το έγγραφο θα επιτρέ-
ψουν σε δυνητικούς δικαιούχους να πλοηγηθούν στο λαβύριν-
θο του υλικού που διατίθενται στο διαδίκτυο, οδηγώντας τους 
στις πιο άμεσες και χρήσιμες ιστοσελίδες και έγγραφα.

Διατίθενται επίσης ένας ηλεκτρονικός κατάλογος ελέγχου για 

βοήθεια των δυνητικών δικαιούχων προκειμένου να προσδιορί-

σουν τις πιο κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης.

Ο Οδηγός στα ελληνικά:

(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/

synergy/synergies_beneficiaries_el.pdf)

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος ελέγχου:

(http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/checklist/)

Κατευθυντήριες γραμμές για τους δικαιούχους 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 

Ταμείων και συναφών μέσων της ΕΕ

Γραφείο για την προστασία των πνευματικών 
δικαιωμάτων των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ 

στην Κίνα (SME Help Desk)

θέματα
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Δ ημοσιεύθηκαν από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή νέοι κανόνες όσον 
αφορά τη θέσπιση νέου καθε-

στώτος αδειοδότησης για την αμπελοφύ-
τευση, οι οποίοι προβλέπουν την περιορι-
σμένη επέκταση του αμπελοοινικού τομέα 
στην ΕΕ σε ετήσια βάση.  Όπως συμφωνή-
θηκε στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής το 2013, το 
νέο καθεστώς θα ισχύσει από 1η Ιανουα-
ρίου 2016, αντικαθιστώντας το μεταβατικό 
καθεστώς των δικαιωμάτων φύτευσης.

Ο αρμόδιος για θέματα γεωργίας και αγρο-
τικής ανάπτυξης Επίτροπος της ΕΕ Phil 
Hogan δήλωσε:  «Το νέο σύστημα προσφέ-
ρει ευελιξία στον ευρωπαϊκό αμπελοοινικό 
κλάδο ώστε να επεκτείνει σταδιακά την 
παραγωγή, ανταποκρινόμενο έτσι στη αυ-
ξανόμενη παγκόσμια ζήτηση.  Ταυτόχρονα, 
τα κράτη μέλη έχουν μια σειρά διασφαλί-
σεις που πρέπει να εφαρμόζονται για την 
αντιμετώπιση πιθανών κοινωνικών και πε-
ριβαλλοντικών κινδύνων σε συγκεκριμένες 
οινοπαραγωγικές περιοχές».

Σύμφωνα με πρόσφατη εξωτερική μελέτη, 

παρά τη μεγέθυνση του όγκου και της αξίας 
των εξαγωγών της ΕΕ σε τρίτες χώρες από 
το 2008 και μετά – και τη σημαντικότατη 
βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου – η ΕΕ 
εξακολουθεί να χάνει μερίδια αγοράς στις 
παγκόσμιες αγορές.  Επιπλέον, αναμένεται 
αύξηση της συνολικής παγκόσμιας κατα-
νάλωσης μέχρι το 2025, ενώ προβλέπεται 
συνολική μείωση στην ΕΕ.  Με βάση το ως 
άνω, η εν λόγω τάση της αγοράς υποδηλώ-
νει ότι ο αμπελοοινικός τομέας στην ΕΕ θα 
εξαρτάται στο μέλλον ολοένα και περισσό-
τερο από τις εξαγωγές.

Οι κανόνες επιβεβαιώνουν τον τρόπο με 
τον οποίο τα κράτη μέλη πρέπει να διαχει-
ρίζονται (σε εθνικό επίπεδο) το σύστημα 
των δωρεάν και μη μεταβιβάσιμων αδειών 
φύτευσης.  Οι κανόνες προβλέπουν επίσης 
τον μηχανισμό διασφαλίσεων για τις νέες 
φυτεύσεις – δηλαδή τον περιορισμό των 
αδειών σε ποσοστό μεγέθυνσης 1% επί της 
αμπελοοινικής έκτασης εκάστου κράτους 
μέλους ετησίως, καθώς και τη δυνατότητα 
επιλογής για τα κράτη μέλη ως προς την 
εφαρμογή, εφόσον αυτό δικαιολογείται 
δεόντως – περιορισμών στην μεγέθυνση 

σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ή για 
περιοχές με / χωρίς γεωγραφική ένδειξη.  
Οι κανόνες αποσαφηνίζουν επίσης τη με-
τάβαση από το τρέχον σύστημα στο νέο κα-
θεστώς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
έγκυρα δικαιώματα φύτευσης μπορούν να 
μετατραπούν σε άδειες.  Τα αποθεματοποι-
ημένα δικαιώματα που δεν θα έχουν χο-
ρηγηθεί σε παραγωγούς μέχρι τα τέλη του 
2015 θα παύσουν να ισχύουν μετά το εν 
λόγω χρονικό διάστημα.  

Για πληροφορίες:

Νέο καθεστώς αδειοδότησης για την αμπε-
λοφύτευση:
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2015%3A09
3%3ATOC)
Μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολι-
τικής το 2013:
(http://ec.europa.eu/agriculture/cap-
post-2013/)
Εξωτερική μελέτη:
(http://ec.europa.eu/agriculture/external-
studies/2014/eu-wines/fulltext_en.pdf)

Δημοσιέυθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
νέοι κανόνες για την αμπελοφύτευση

Στόχο να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία 
στον εν λόγω κλάδο της ΕΕ, ώστε να ικανοποιηθεί 

η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση

Μ εταξύ των 44,1 εκατ. ατόμων στην Ε.Ε. που εργάστηκαν 
με μερική απασχόληση το 2014,  9,8 εκατ. άτομα ήταν 
υποαπασχολούμενα, τα οποία επιθυμούσαν να εργάζονται 

περισσότερες ώρες και ήταν διαθέσιμα να το πράξουν.  Αυτό αντιστοι-
χεί στο 22,2%  του συνόλου των εργαζομένων με μερική απασχόληση 
και το 4,5% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ το 2014.  Η μεγάλη 
πλειονότητα των εργαζομένων με μερική απασχόληση που υποαπασχο-
λούνται στην Ε.Ε ήταν γυναίκες (67%).

Ολόκληρο το κείμενο θα το βρείτε στην πιο κάτω ιστοσελίδα:
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases)

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2014
Σχεδόν 10 εκατ. εργαζόμενοι με μερική απασχόληση στην ΕΕ 

θα προτιμούσαν να εργάζονται περισσότερο.  
Τα 2/3 ήταν γυναίκες
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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 Επιτροπή παρουσίασε τα αποτελέσματα της ανα-
θεώρησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για 
την έγκριση των γενετικώς τροποποιημένων ορ-

γανισμών (ΓΤΟ) που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και στις 
ζωοτροφές.  Η αναθεώρηση αυτή απορρέει από τις πολιτικές 
κατευθυντήριες γραμμές που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2014, βάσει των οποίων εξελέγη 
η Επιτροπή.  Η αναθεώρηση επιβεβαιώνει την ανάγκη για αλ-
λαγές που αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της κοινής γνώμης 
και επιτρέπουν στις εθνικές κυβερνήσεις να έχουν μεγαλύτε-
ρο έλεγχο στην κατανάλωση εγκεκριμένων από την ΕΕ ΓΤΟ 
από τα ζώα (ζωοτροφές) ή από τον άνθρωπο (τρόφιμα).  Ως 
αποτέλεσμα αυτής της αναθεώρησης, η Επιτροπή προτείνει να 
τροποποιηθεί η νομοθεσία ώστε να παρέχει στα κράτη μέλη 
μεγαλύτερη ελευθερία να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη 
χρήση εγκεκριμένων από την ΕΕ ΓΤΟ στα τρόφιμα και στις 
ζωοτροφές στην επικράτειά τους.

Πιο ευέλικτη προσέγγιση στη χρήση των ΓΤΟ:
Η πρόταση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή, στέλνει ένα ισχυ-
ρό μήνυμα στους πολίτες ότι η Ευρώπη λαμβάνει υπόψη τις 
ανησυχίες τους, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τη μία 
χώρα στην άλλη.  Η νέα προσέγγιση στοχεύει στην επίτευξη 
της ορθής ισορροπίας μεταξύ της διατήρησης ενός συστήμα-
τος έγκρισης από την ΕΕ και της ελευθερίας για τα κράτη μέλη 
να αποφασίζουν σχετικά με τη χρήση των ΓΤΟ στην επικράτειά 
τους.  Δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθεί 
ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης κινδύνου – αφού αυτό εξα-
σφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ – το 
ισχύον σύστημα έγκρισης, που βασίζεται στα επιστημονικά δε-
δομένα καις τους κανόνες επισήμανσης που διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών, δεν θα τροποποιηθεί.  
Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι, όταν ένας ΓΤΟ εγκρίνεται για 
χρήση ως τρόφιμο ή ζωοτροφή στην Ευρώπη, τα κράτη μέλη 
θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν σχετικά με το αν θα 
επιτρέψουν ή όχι τη χρήση του συγκεκριμένου ΓΤΟ στην τρο-
φική αλυσίδα τους.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αιτιολογήσουν ότι τα μέτρα βάσει 
των οποίων δεν επιτρέπουν τη χρήση του συγκεκριμένου ΓΤΟ 
στην τροφική αλυσίδα τους είναι σύμφωνο με το δίκαιο της ΕΕ, 
το οποίο περιλαμβάνει τις αρχές της εσωτερικής αγορά και τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ, των οποίων, οι υποχρεώσεις της 

ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ είναι αναπόσπαστο μέρος.  Η απαγό-
ρευση της χρήσης ενός εγκεκριμένου από την ΕΕ ΓΤΟ πρέπει 
να βασίζεται σε νόμιμους λόγους διαφορετικούς από αυτούς 
που αξιολογήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή την επικινδυνότητα 
για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή για το περιβάλλον.

Η παρούσα πρόταση αντικατοπτρίζει και συμπληρώνει τα δι-
καιώματα που έχουν ήδη δοθεί στα κράτη μέλη όσον αφορά 
τους ΓΤΟ για καλλιέργεια με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/412, η 
οποία τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του τρέχοντος μήνα, με βάση 
πρόσφατη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.  Ως εκ τούτου, η ΕΕ θα διαθέτει ένα συ-
νεκτικό σύνολο κανόνων για τις εγκρίσεις ΓΤΟ για καλλιέργεια 
και για τρόφιμα και ζωοτροφές, ώστε να μπορούν οι ιδιαίτερες 
ανησυχίες των κρατών μελών να λαμβάνονται υπόψη και στους 
δύο αυτούς τομείς.

Η παρούσα νομοθετική πρόταση θα υποβληθεί τώρα στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ώστε να ακολουθή-
σει τη συνήθη νομοθετική πορεία.

Για περισσότερες πληροφορίες:
(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4778_en.htm)
(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4779_en.htm)
(http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/new/index_en.htm)

Μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη μέλη να αποφασίζουν 
σχετικά με τη χρήση ΓΤΟ στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές
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Επιχειρηματικές συνεργασίες
Business Co operations

•Profile ID:  BRHR20150312001
A Croatian retail footwear shop is offering 
distribution services to prospective foreign 
partners.  They are looking for EU partners in 
order to distribute their products in the Croatian 
market.

•Profile ID:  BRGR20131219001
Greek company with solid experience in 
manufacturing specialized wooden constructions 
(prefabricated timber trusses, posi-strut & 
glulam beams, timber frame houses, sporting 
halls, timber bridges) requests partner for joint 
venture agreements in order to undertake on joint 
construction projects.

•Profile ID:  BRGR20150318001
A Greek fast growing company with over 40 years’ 
experience in the area of importation, marketing 
and distribution of spare parts of cars is looking 
for suppliers of high quality car accumulators 
(Batteries).  The considered type of partnership is 
a commercial agency agreement with SMEs and/
or industries abroad.

•Profile ID:  20130124016
Slovenian company, specialized in the production 
of leather goods (women’s handbags, wallets, 
belts, cases, small leather products etc.) is looking 
for trade intermediates (agents, distributors, 
retailers).  The company also offers products 
made to customers exact requirements, “Made to 
Order” products.

•Profile ID:  BOFR20140219005
A French company specialized in manufacture 
and distribution of Hi-Fi products (electronics 
and loudspeakers) is looking for distributors 
in Bulgaria, China, Cyprus, Estonia, Greece, 
Iceland, Ukraine & USA.

•Profile ID:  BRUK20131002002
UK company providing retail solutions for 
children’s / ladies fashion jewellery and hair / 
fashion accessories is looking for a distributor to 
represent their products in Europe and worldwide.

•Profile ID:  BRPL20140225001
A Polish company is looking for producers and 
designers of eco Leather handbags and further 
retail stores with clothing and bags.  The 
company is specialised in the wholesale of 
handbags and fashion accessories and distributes 
latest collections of Italian and French fashion 
companies.

•Profile ID:  BRBE20150223002
A Belgian company is looking for a partner able 
to manufacture bags in light natural fabric.  The 
company seeks for a manufacturer able to provide 
evidence of fair, ethical and environmental friendly 
production in line with its strategic approach.

•Profile ID:  BRDK20150203001
A small Danish company which sells carrier bags 
in recycled woven polypropylene, is looking for a 
company in Europe, which can manufacture and 
sew the bags for them.  The client should be able 
to sew in handles with an integrated elastic to 
close the bag with, as well as a plastic hanging 
rail.

•Profile ID:  BRUK20130924002
A UK company, with a growing global export 
business servicing over 70 countries, armed with 
expertise and modern technology and operating 
in international pharmaceutical market is looking 
for suppliers of new pharmaceutical products to 
distribute worldwide.
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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.

επιχειρείν

•Profile ID:  20121130015
A Spanish company specialized in the distribution 
of animal product such as medicines, toiletries, 
food and accessories for pets and farm animals, 
is offering to distribute the products of foreign 
partners.

•Profile ID:  BRIT20150413001
An Italian company is looking for suppliers of eco-
friendly plastic bottles for cream, characterised 
by zero-impact on the environment.  

•Profile ID:  BRNO20150413001
Norwegian “small local producer” is looking for 
Mediterranean producers of high quality food, 
like oils etc.  The company is interested in getting 
in touch with producers of high quality products, 
like good oils, olives, vinaigrette, vinegar and 
other similar products.

•Profile ID:  BRES20140714001
Spanish company specialized in providing agents 
involved in the sales of food, beverages and 
tobacco is offering its services as commercial 
agent to companies from the European Union.

•Profile ID:  20111215033 BR
Polish distributor of security systems protecting 
life and property is wishing to become distributor 
of foreign 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


