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Π ρωτόκολλο Συνεργασίας με σκοπό την συνερ-
γασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος προς 
όφελος των Κυπριακών επιχειρήσεων και της 

οικονομίας της χώρας υπέγραψαν την Δευτέρα 11 Μαΐ-
ου 2015,  η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής 
Στήριξης Κύπρου (ΕΚΕΣΚ), μέλος του Ευρωπαϊκού Δι-
κτύου Enterprise Europe Network (ΕΕΝ). 
 
Στο πλαίσιο της συνεργα-
σίας αυτής, οι εταίροι θα 
διοργανώνουν από κοινού 
εκδηλώσεις για την καλύτε-
ρη ενημέρωση των Κυπρίων 
επιχειρηματιών, ιδιαίτερα για 
θέματα Ευρωπαϊκής χρημα-
τοδότησης και προώθησης 
της καινοτομίας. Στόχος είναι 
επίσης η καλύτερη πληροφό-
ρηση όλων των ενδιαφερο-
μένων για τις υπηρεσίες που 
προσφέρει δωρεάν το Ευ-
ρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise 
Europe Network – υπηρεσίες όπως παροχή συμβουλών 
για την εξεύρεση συνεργατών σε άλλες χώρες, για την 
ανάληψη εξαγωγικών δραστηριοτήτων και την σύσταση 
νέων επιχειρηματικών φορέων.
 
Στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύ-
πρου μετέχουν το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), 
που έχει και την ευθύνη του συντονισμού, το Κυπριακό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. 
 
Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφτηκε στο Σπίτι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Γιώργο Μαρκοπουλιώτη, 
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στην Κύπρο, τον Βασίλειο Τσάκαλο, Γενικό Διευ-
θυντή του ΙΠΕ, τον Λεωνίδα Πασχαλίδη, Ανώτερο Διευ-
θυντή του ΚΕΒΕ και τον Γρηγόρη Μακρίδη, Εκτελεστικό 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.

Σε κοινή τους δήλωση, οι συμβαλλόμενοι τόνισαν: «Είμα-
στε βέβαιοι ότι η συνεργασία μας θα βελτιώσει την πλη-
ροφόρηση που παίρνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στην Κύπρο.  Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα μπο-
ρούν καλύτερα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχύσουν την ανταγωνιστι-
κότητά τους. Αυτοί ακριβώς είναι και οι στόχοι του Ευρω-

παϊκού Δικτύου Enterprise 
Europe Network και της ΕΕ 
γενικότερα».
 
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες:
 
ΙΠΕ
Τηλ: 22 205 000
e-mail: ipe@research.org.cy 
Ιστοσελίδα: 
http://www.research.org.cy
 

ΚΕΒΕ
Τηλ: 22 889 752
e-mail: chamber@ccci.org.cy 
Ιστοσελίδα: http://www.ccci.org.cy
 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
Τηλ: 22 894 294
e-mail: eoc@ucy.ac.cy
Ιστοσελίδα: http://www.eoc.org.cy/ 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο
Τηλ: 22 817 770
e-mail: COMM-REP-CY@ec.europa.eu 
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/cyprus/
 
Αρμόδιος επικοινωνίας
Μπάμπης Μεταξάς, 22 817 576 

Ανακοινώθηκε στην Κύπρο συνεργασία για την 
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κύπρου 
• Από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου
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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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Γ ια να βελτιωθεί η ικανότητα της Ευρώπης να καινοτο-
μεί και να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, 
απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ενθάρ-

ρυνση ρηξικέλευθων ιδεών και την εμπορική τους προώθηση.  
Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα που συνάγονται από 
την πλέον πρόσφατη κατάταξη των επιδόσεων στον τομέα της 
καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
«Ένωση Καινοτομίας» 2015 δείχνει ότι το γενικό επίπεδο και-
νοτομίας στην ΕΕ παραμένει σταθερό.  Ωστόσο, η κρίση επηρέ-
ασε αρνητικά την καινοτόμο δρα-
στηριότητα του ιδιωτικού τομέα:  ο 
αριθμός καινοτόμων επιχειρήσεων 
μειώνεται, όπως και οι επενδύσεις 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, οι και-
νοτομίες στις ΜΜΕ, οι αιτήσεις για 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι εξαγω-
γές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 
και οι πωλήσεις καινοτόμων προ-
ϊόντων.  Παρότι έχουν σημειωθεί 
ορισμένες βελτιώσεις όσον αφορά 
το ανθρώπινο δυναμικό, τις επιχει-
ρηματικές επενδύσεις στην έρευνα 
και ανάπτυξη και την ποιότητα της 
επιστήμης, αυτές δεν επαρκούν 
για να έχουμε καλύτερες επιδόσεις 
στον τομέα της καινοτομίας.
Στη γενική κατάταξη, η Σουηδία βρίσκεται ακόμη μια φορά στην 
πρώτη θέση όσον αφορά την καινοτομία, ακολουθούμενη από 
τη Δανία, τη Φινλανδία και τη Γερμανία.  Οι ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενες καινοτόμοι είναι η Μάλτα, η Λετονία, η Βουλγαρία, η 
Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία.  Σε παγκόσμιο 
επίπεδο, η ΕΕ εξακολουθεί να έχει χαμηλότερες επιδόσεις από 
τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Ο Επίτροπος Κάρλος Μοέδας, αρμόδιος για την Καινοτομία και 
την Επιστήμη, δήλωσε:  «Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύ-
σεις για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της 
καινοτομίας.  Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται 
από καλύτερες συνθήκες και μια ενιαία αγορά καινοτόμων προ-
ϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη.  Καταβάλλουμε προσπά-
θειες γι’ αυτό το επίπεδο ΕΕ και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε 
τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις για καλύτερα 

αποτελέσματα των δημόσιων επενδύσεών τους.»

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα έχει καθο-
ριστική σημασία για την έρευνα και την καινοτομία, ιδίως όσον 
αφορά την επαναφορά της χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικού 
κινδύνου στα προ της κρίσης επίπεδα.  Επιπλέον, μέσω της 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή στοχεύει στην περαιτέρω 
βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις επιχειρή-
σεις, και ειδικότερα τις ΜΜΕ.  Η ενίσχυση των συνεργειών 
μεταξύ του προγράμματος της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της 
έρευνας «Ορίζοντας 2020» και των Διαρθρωτικών Ταμείων θα 

συμβάλει επίσης ουσιαστικά στην 
τόνωση των επενδύσεων.

Με τον Μηχανισμό Υποστήριξης 
Πολιτικής, η Επιτροπή θα βοηθή-
σει τα κράτη μέλη να μεταρρυθ-
μίσουν τα εθνικά τους συστήματα 
έρευνας και καινοτομίας και να 
προάγουν την επιχειρηματική και-
νοτομία.

Αργότερα εντός του έτους, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για την 
ενιαία αγορά, θα προταθούν νέα 
μέτρα για τη δημιουργία ενός 
πιο φιλικού προς την καινοτομία 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  Επιπλέον, θα καταβληθούν 
προσπάθειες για την εφαρμογή του ενιαίου διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας και για τη θέσπιση προτύπων που θα ευνοούν περισσό-
τερο την καινοτομία.

Παράλληλα, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να επισπευσθεί ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας και να δημιουρ-
γηθεί ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπου οι καινοτόμες επι-
χειρήσεις θα μπορούν να αναπτύσσονται και να κατοχυρώνουν 
ευκολότερα και φθηνότερα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτη-
σίας για τις καινοτομίες τους.
Για τον συνοπτικό δείκτη κατάταξης ως προς την καινοτομία 
στον πίνακα αποτελεσμάτων για την Ένωση Καινοτομίας και τις 
επιμέρους συνόψεις των επιδόσεων καινοτομίας των 28 κρατών 
μελών και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, βλ. ενημερωτικό δελτίο.

Αξιοποίηση της καινοτομίας για την τόνωση 
της ανάπτυξης στην Ευρώπη

Συνέχεια στη σελ. 4

• Επισυνάπτονται στοιχεία για την Κύπρο

Για να καταστεί ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο
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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)

Ιστορικό
Ο ετήσιος πίνακας αποτελεσμάτων για 
την Ένωση Καινοτομίας, παρέχει συ-
γκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των 
κρατών μελών της ΕΕ στους τομείς της 
Έρευνας και Καινοτομίας.  

Ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι ένα χρή-
σιμο, μη δεσμευτικό εργαλείο που βοηθά 
τα κράτη μέλη να αξιολογούν τα πλεονε-
κτήματα και τις αδυναμίες των συστημά-
των τους για την έρευνα και την καινο-
τομία και να εντοπίζουν πού πρέπει να 
επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους για 
να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην 
καινοτομία.  Εκτός από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ, ο πίνακας αποτελεσμάτων καλύπτει 
τη Σερβία, την πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Τουρ-
κία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την 
Ελβετία.  

Όσον αφορά έναν πιο περιορισμένο 
αριθμό δεικτών, διαθέσιμων διεθνώς κα-
λύπτει, επίσης, την Αυστραλία, τη Βρα-
ζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, την Ινδία, 
την Ιαπωνία, τη Ρωσία, τη Νότια Αφρική, 

τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ.  Ο πίνακας 
αποτελεσμάτων για την Ένωση Καινοτο-
μίας 2015 συνοδεύεται από συμπληρω-
ματική ανάλυση που κατατάσσει τα κράτη 
μέλη βάσει διαφόρων δεικτών (παράρτη-
μα Η).

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την Ένωση 
Καινοτομίας καλύπτει το σύστημα καινο-
τομίας στο σύνολό του, το οποίο περιλαμ-
βάνει τις ικανότητες καινοτομίας τόσο το 
δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.  
Ο πίνακας αποτελεσμάτων καλύπτει συ-
νολικά 25 διαφορετικούς δείκτες, που 
περιλαμβάνουν τις εξωτερικές συνθήκες 
για την καινοτομία, το επίπεδο των καινο-
τόμων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων 
και τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριό-
τητες αυτές μετατρέπονται σε πλεονεκτή-
ματα για την οικονομία στο σύνολό της.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τον πίνακα αποτελεσμάτων για την Ένω-
ση Καινοτομίας:
(http://ec.europa.eu/growth/industry/
innovation/facts-figures/scoreboards/
index_en.htm)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επεν-

δύσεων:

(http://ec.europa.eu/priorities/jobs-

growth-investment/plan/index_en.htm)

Μηχανισμός Υποστήριξης Πολιτικής:

(http://ec.europa.eu/research/index.cfm

?pg=newsalert&year=2015&na=na-0

30315)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός:

(http://ec.europa.eu/priorities/digital-

single-market/index_en.htm)

Ενημερωτικό Δελτίο:

(http://europa.eu/rapid/press-release_

MEMO-15-4928_en.htm)

Συνέχεια από σελ. 3
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Α ρχές Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή άρχισε έρευνα σχετικά με 
την τήρηση της αντιμονοπωλια-

κής νομοθεσίας στον τομέα του ηλεκτρο-
νικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η έρευνα, όπως ανακοίνωσε η Επίτροπος 
Βέστεϊγιερ τον Μάρτιο, θα επιτρέψει στην 
Επιτροπή να εντοπίσει πιθανά προβλήμα-
τα ανταγωνισμού που επηρεάζουν τις ευ-
ρωπαϊκές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Συμπληρώνει τις δράσεις που έχουν δρο-
μολογηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για 
την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Η τομεακή έρευνα θα επικεντρωθεί κυρί-
ως στα πιθανά εμπόδια που δημιουργούν 
οι ίδιες οι επιχειρήσεις στις πλέον διαδεδο-
μένες διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές αγαθών και υπηρεσιών, όπως ηλε-
κτρονικών προϊόντων, ειδών ένδυσης και 
υπόδησης καθώς και ψηφιακού περιεχομέ-
νου. Η γνώση που θα αποκτηθεί από την το-
μεακή έρευνα θα συμβάλει στην καλύτερη 
επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού 
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Επίτροπος Ανταγωνισμού, Μαγκρέιτε Βέ-
στεϊγιερ, δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι πολίτες 
αντιμετωπίζουν υπερβολικά πολλά εμπόδια 
στη διασυνοριακή πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Ορισμένα από 
τα εμπόδια αυτά τα έχουν δημιουργήσει 
οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Με τη συγκεκρι-
μένη τομεακή έρευνα στόχος μου είναι να 
διαπιστωθεί η έκταση των εμποδίων αυτών 
καθώς και ο αντίκτυπός τους στον αντα-
γωνισμό και τους καταναλωτές. Εάν είναι 
αντιανταγωνιστικά, δεν θα διστάσουμε να 
λάβουμε μέτρα επιβολής βάσει των αντιμο-
νοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.»

Παρότι όλο και περισσότερα προϊόντα και 
υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών, οι διασυνοριακές διαδι-
κτυακές πωλήσεις εντός της ΕΕ αυξάνονται 
με αργό ρυθμό. Η στρατηγική για την ψη-
φιακή ενιαία αγορά εντοπίζει μια σειρά κα-
νονιστικών εμποδίων που παρακωλύουν το 
διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Προ-
τείνει την αντιμετώπισή τους καθώς και τη 
δημιουργία ενός χώρου όπου οι πολίτες και 
οι επιχειρήσεις θα έχουν αδιάλειπτη πρό-
σβαση σε διαδικτυακές δραστηριότητες, 
υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, 
ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους ή του 

τόπου κατοικίας τους.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι οι ίδιες οι 
επιχειρήσεις μπορεί να δημιουργούν εμπό-
δια στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, 
με σκοπό τον κατακερματισμό της ενιαίας 
αγοράς της ΕΕ κατά μήκος των εθνικών 
συνόρων και την παρεμπόδιση του ανταγω-
νισμού. Στα εμπόδια αυτά μπορεί να περι-
λαμβάνονται περιορισμοί στις συμφωνίες 
διανομής που εμποδίζουν τους εμπόρους 
λιανικής να πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες 
που έχουν αγοραστεί μέσω διαδικτύου ή δι-
ασυνοριακά σε πελάτες που βρίσκονται σε 
άλλη χώρα της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, η έρευνα της Επιτροπής στον 
τομέα του ανταγωνισμού θα συλλέξει πλη-
ροφορίες για την αγορά, με σκοπό να γίνει 
καλύτερα κατανοητή η φύση, η συχνότητα 
και ο αντίκτυπος αυτών και άλλων παρό-
μοιων εμποδίων που έχουν δημιουργήσει οι 
επιχειρήσεις, και να τα αξιολογήσει υπό το 
φως των αντιμονοπωλιακών κανόνων της 
ΕΕ.

Εάν, μετά την ανάλυση των αποτελεσμά-
των, η Επιτροπή διαπιστώσει συγκεκριμένα 
προβλήματα ανταγωνισμού, μπορεί να ξεκι-
νήσει έρευνα με στόχο τη συμμόρφωση με 
τους κανόνες της ΕΕ για τις περιοριστικές 

εμπορικές πρακτικές και την κατάχρηση δε-
σπόζουσας θέσης στην αγορά (άρθρα 101 
και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣΛΕΕ).

Επόμενα βήματα
Τις προσεχείς εβδομάδες, η Επιτροπή θα 
αποστείλει αιτήσεις παροχής πληροφορι-
ών σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Στις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις μπορεί να συγκαταλέγονται, 
π.χ., κατασκευαστές και χονδρέμποροι κα-
θώς και έμποροι λιανικής μέσω διαδικτύου. 
Σύμφωνα με τους αντιμονοπωλιακούς κα-
νόνες της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να απαι-
τήσει από επιχειρήσεις και εμπορικές ενώ-
σεις να παράσχουν πληροφορίες, έγγραφα 
ή δηλώσεις στο πλαίσιο της έρευνας αυτής.

Η Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει στα 
μέσα του 2016 προκαταρκτική έκθεση η 
οποία θα τεθεί σε διαβούλευση. Η τελική 
έκθεση αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 
2017.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το 
ενημερωτικό δελτίο και τον ιστότοπο της 
τομεακής έρευνας.

IP/15/4921

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή ξεκινά 
έρευνα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4701_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4921_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4922_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις οικονομικής πολιτικής για το 2015 και το 
2016 ζητώντας εθνικές δράσεις για τη δημιουργία θέ-

σεων εργασίας και τόνωση της ανάπτυξης.

Οι συστάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την οικονομική και κοινωνική 
ατζέντα της Επιτροπής. Από την ανάληψη των καθηκόντων της Επι-
τροπής υπό τον Πρόεδρο Juncker το Νοέμβριο 2014 και τη δημο-
σίευση της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης 2015, η εν λόγω 
ατζέντα επικεντρώθηκε σε τρεις αμοιβαία ενισχυόμενους πυλώνες: 
ώθηση επενδύσεων, υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και επιδίωξη της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Η επιτυχής 
εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του 2015 θα είναι 
καίριας σημασίας για την επιστροφή της Ευρώπης σε δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και σε ανάπτυξη, που θα είναι βιώσιμη και 
λιγότερο εξαρτημένη από εξωτερικούς, κυκλικούς παράγοντες που 
στηρίζουν επί του παρόντος την ανάκαμψη.

Ο Αντιπρόεδρος ValdisDombrovskis, αρμόδιος για το ευρώ και τον 
κοινωνικό διάλογο, δήλωσε: «Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονο-
μικής ανάκαμψης απαιτεί περαιτέρω αποφασιστικές προσπάθειες 
σε πολιτικό επίπεδο. Πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν προκλή-
σεις όπως υψηλά επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, χαμηλή 
παραγωγικότητα και έλλειψη επενδύσεων, με αποτέλεσμα υψηλή 
ανεργία και επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης. Η αντιμετώπι-
ση των προκλήσεων αυτών αποτελεί το αντικείμενο των σημερινών 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων. Για να ενθαρρύνουμε την εθνική 
ανάληψη ευθύνης και υλοποίηση, ενισχύσαμε τη δέσμευσή μας 
με τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και τους κοινωνικούς εταίρους 
και εξορθολογίσαμε και εστιάσαμε σημαντικά τις συστάσεις μας.»

Η Επίτροπος MarianneThyssen, αρμόδια για θέματα Απασχόλη-
σης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατι-
κού Δυναμικού, δήλωσε: «Είναι ανάγκη να αξιοποιήσουμε πλήρως 
την ευκαιρία που παρουσιάζεται από την αναφαινόμενη οικονομική 
ανάκαμψη και να ξαναδώσουμε εργασία στους ευρωπαίους πολί-
τες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επωφεληθούν από τη δυναμική 
αυτή και να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις. Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στις μεταρ-
ρυθμίσεις εκείνες που δεν προχώρησαν λόγω της κρίσης, ιδίως 
όσον αφορά τους νέους και τους μακροχρόνια άνεργους.» 

Ο PierreMoscovici, Επίτροπος Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Σήμερα ζητού-
με από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η υπό εξέλιξη οικονο-
μική ανάκαμψη δεν είναι απλώς ένα εποχικό φαινόμενο. Από την 
πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της Επιτροπής Juncker, 
οι οικονομικές μας προτεραιότητες είναι η ώθηση των επενδύσε-
ων, η στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η διασφά-
λιση της επιδίωξης υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών. Οι πα-
ρούσες συστάσεις δεν αποτελούν διάλεξη των Βρυξελλών προς τις 

κυβερνήσεις. Αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν τις εθνικές προ-
σπάθειες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης που 
χρειαζόμαστε όλοι.»

Ισχυροποίηση και εξορθολογισμός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε ορισμένες αλλαγές στη δια-
δικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του χρονοδιαγράμματος της 
ΕΕ για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, με στόχο την 
αύξηση της ανάληψης πολιτικής ευθύνης και λογοδοσίας στις ευ-
ρωπαϊκές και εθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
-  καλύτερη εστίαση στις προτεραιότητες της Ετήσιας Επισκόπησης 

της Ανάπτυξης με λιγότερες συστάσεις μόνο σε λίγους, βασικούς 
τομείς προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης.

-  νωρίτερη δημοσίευση των ειδικών ανά χώρα αναλύσεων και των 
αναλύσεων για τη ζώνης του ευρώ ώστε να καταστεί δυνατή η 
διεξαγωγή εμπεριστατωμένων συζητήσεων με τα κράτη μέλη και 
τους κοινωνικούς εταίρους επί των βασικών ζητημάτων.

-  εντονότερη ευαισθητοποίηση σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο για 
να συζητηθούν προγενέστερες και μελλοντικές συστάσεις.

-  προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα για να δοθεί περισσότερος 
χρόνος σε όλους τους φορείς να συζητήσουν και να συμφωνή-
σουν προτεραιότητες από ευρωπαϊκή σκοπιά και να συγκρίνουν 
τις εθνικές επιδόσεις και προτεραιότητες υπό το πρίσμα αυτό.

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2015 
Η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις για τις 26 χώρες και για τη ζώνη 
του ευρώ ως σύνολο.[1]Οι συστάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις 
ακόλουθες προτεραιότητες:
• ώθηση των επενδύσεων για τη στήριξη της μελλοντικής ανάπτυ-

ξης. Αυτό απαιτεί την άρση των φραγμών στη χρηματοδότηση 
και τη δρομολόγηση επενδυτικών έργων και την ταχεία εφαρ-
μογή του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη της Επιτροπής, 
ύψους 315 δισεκατομμυρίων ευρώ.

• επίτευξη φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγο-
ρές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας που αυξάνουν την πα-
ραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις. Με την 
ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης, 
οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα συμβάλλουν στην ευημερία και σε 
μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Οι μεταρρυθμίσεις στον χρη-
ματοπιστωτικό τομέα θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρη-
ματοδότηση για επενδύσεις και θα περιορίσουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις της απομόχλευσης στον τραπεζικό, τον ιδιωτικό και 
τον δημόσιο τομέα.

• επιδίωξη υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών που επιτυγχά-
νουν ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμης σταθεροποίησης και 
της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Τα κράτη μέλη με υψηλά 
ελλείμματα ή υψηλά επίπεδα χρέους χρειάζεται να καταβάλουν 

Ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2015: Απαιτούνται περαιτέρω 
προσπάθειες για τη στήριξη μιας σφριγηλής ανάκαμψης

Συνέχεια στη σελ. 7

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2015/ags2015_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4903_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2235_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4504_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-4744_en.htm
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περαιτέρω προσπάθειες για να καταρτίσουν τους ισολογισμούς 
τους, ενώ τα κράτη μέλη με δημοσιονομικά περιθώρια θα πρέπει 
να λάβουν μέτρα για τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων. Οι 
αλλαγές στη σύνθεση των δημόσιων οικονομικών θα πρέπει να 
τα καταστήσουν περισσότερο ευνοϊκά για την ανάπτυξη.

• βελτίωση της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής 
προστασίας για τη διευκόλυνση, τη στήριξη και την προστασία 
των πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και για την εξα-
σφάλιση ισχυρότερης κοινωνικής συνοχής ως βασικού στοιχείου 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Οι συστάσεις βασίζονται σε λεπτομερείς αναλύσεις της κατάστα-
σης κάθε χώρας. Η εξατομικευμένη καθοδήγηση είναι το αποτέ-
λεσμα ανοικτού διαλόγου με τα κράτη μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους. Βασίζονται κυρίως στην ανάλυση των εκθέσεων ανά 
χώρα της Επιτροπής, καθώς και στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρ-
ρυθμίσεων και τα Προγράμματα Σταθερότητας και Σύγκλισης που 
υπέβαλαν τα κράτη μέλη τον Απρίλιο. Λαμβάνουν επίσης υπόψη τα 
πλέον πρόσφατα δεδομένα που παρουσιάζονται στις εαρινές προ-
βλέψεις της Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της σημερινής δέσμης, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης 
αρκετές αποφάσεις σχετικά με τα δημόσια οικονομικά των κρα-
τών μελών βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Από 
κοινού, αποτελούν ένα φιλόδοξο σύνολο κατευθυντήριων γραμμών 
και προτεραιοτήτων για την οικονομία της ΕΕ.

Δημοσιονομικές αποφάσεις
Η Επιτροπή συνέστησε σήμερα όπως το Συμβούλιο των Υπουργών 
της ΕΕ περατώσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) 
για δύο χώρες: Μάλτα και Πολωνία.

Και οι δύο χώρες έχουν διορθώσει τα υπερβολικά τους ελλείμματα. 
Στην Πολωνία, το ονομαστικό έλλειμμα ανήλθε σε 3,2% του ΑΕΠ 
το 2014, υπερβαίνοντας την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ. 
Το 2014, τα αποτελέσματα μιας συστημικής μεταρρύθμισης του 
συνταξιοδοτικού καθεστώτος το 1999 εξακολουθούν να γίνονται 
αισθητά μετά την ανατροπή της μεταρρύθμισης με νόμο τον Δεκέμ-
βριο του 2013. Εάν συνυπολογισθεί αυτό το καθαρό κόστος από το 
1999, το έλλειμμα είναι κάτω από το 3% του ΑΕΠ το 2014 (2,7% 
το 2015). Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Πολωνία πληροί το 
κριτήριο του ελλείμματος βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

Στη Μάλτα, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 
2,1% του ΑΕΠ το 2014 και προβλέπεται να παραμείνει σε 3% του 
ΑΕΠ την περίοδο 2015-2016. Η Μάλτα έχει επίσης συμμορφωθεί 
με τον κανόνα για το χρέος το 2014, που αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την έξοδο από την ΔΥΕ δεδομένου ότι η διαδικα-
σία βασίστηκε στην παραβίαση αμφότερων των κριτηρίων για το 
έλλειμμα και το χρέος.

Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή συνιστά να 
αποφασίσει το Συμβούλιο ότι η χώρα δεν έχει λάβει αποτελεσμα-

τικά μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με τη σύστασή της του 
Δεκεμβρίου 2009 για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 
έως το οικονομικό έτος 2014-2015. Αυτό συμβαίνει επειδή η κα-
ταβληθείσα δημοσιονομική προσπάθεια υπολειπόταν της συνιστώ-
μενης ετήσιας μέσης δημοσιονομικής προσπάθειας ύψους 1,7% 
του ΑΕΠ και το έλλειμμα ανήλθε το προηγούμενο έτος σε 5,2%. Η 
Επιτροπή συνιστά στο ΗΒ, παρέχοντας επιπλέον δύο χρόνια, έως 
το οικονομικό έτος 2016-2017, να μειώσει το έλλειμμά του κάτω 
από την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ.
Επίσης, η Επιτροπή συνέταξε έκθεση για τη Φινλανδία, στην οποία 
καταλήγει ότι η Φινλανδία δεν συμμορφώνεται με το κριτήριο του 
χρέους και του ελλείμματος που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερό-
τητας και Ανάπτυξης. Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή 
θα διατυπώσει τη γνώμη της σχετικά με την έκθεση εντός δύο εβδο-
μάδων, μετά την οποία πρόκειται να ακολουθήσει απόφαση για την 
κίνηση ή μη της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Η Γαλλία είναι επί του παρόντος σε διαδικασία υπερβολικού ελ-
λείμματος. Στο Πρόγραμμα Σταθερότητας του 2015, η κυβέρνηση 
σχεδιάζει να διορθώσει το υπερβολικό έλλειμμα και να το μειώσει 
έως το 2017 - σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της 10ης 
Μαρτίου 2015 μετά την πρόταση της Επιτροπής. Το Συμβούλιο 
όρισε την 10η Ιουνίου 2015 ως προθεσμία για την ανάληψη απο-
τελεσματικής δράσης από τη Γαλλία.

Η κατάσταση των κρατών μελών όσον αφορά τη Διαδικασία 
Μακροοικονομικών Ανισορροπιών

Πλαίσιο 1. Η κατάσταση των κρατών μελών όσον αφορά τη 
διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών    

* Η Κύπρος και η Ελλάδα εφαρμόζουν προγράμματα μακροοικο-
νομικής προσαρμογής.  
** Η Ρουμανία βρίσκεται σε πρόγραμμα προληπτικής χρηματοδο-
τικής συνδρομής 

Συνέχεια απο σελ. 6

θέμα

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_spring_forecast_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4587_en.htm
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Η κατάσταση των κρατών μελών όσον αφορά το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης:

 
Πλαίσιο 2. Η κατάσταση των κρατών μελών στις 13 Μαΐου 

2015 όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: 

Επόμενα βήματα
Οι υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
τον Ιούνιο, προτού τις επικυρώσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερ-
νήσεων της ΕΕ στις 25-26 Ιουνίου. Θα εγκριθούν επίσημα τον Ιού-
λιο. Στη συνέχεια, εναπόκειται στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις 
συστάσεις με την ενσωμάτωσή τους στις εθνικές τους πολιτικές και 
τα σχέδια προϋπολογισμού για την περίοδο 2015-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2015:

Αποφάσεις στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυ-
ξης

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις δημοσιονομικές αποφάσεις

Βασικοί τομείς: Θεματικά δελτία 

[1] Η Ελλάδα και η Κύπρος εφαρμόζουν προγράμματα μακροοικο-
νομικής προσαρμογής και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνουν σύσταση.

θέματα

Τ ο ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 
διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυ-

χία στις 20 Μαΐου 2015 στη Λεμεσό σε-

μινάριο για την αναγνώριση και διαχείρι-

ση του άγχους στον χώρο εργασίας.  Την 

εκδήλωση παρακολούθησαν πέραν των 

70 ατόμων, από τον ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα. 

Όλες οι παρουσιάσεις υπάρχουν διαθέσι-

μες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθε-

ώρησης Εργασίας: 

(http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/

All/A6AD160464986038C2257E5000

304485?OpenDocument)

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμ-

μετείχαν και όλους όσους βοήθησαν στην 

επιτυχή πραγματοποίηση του σεμιναρίου, 

ειδικότερα την κα. Μιράντα Σιδερά και 

την εταιρεία INC Advertising. 

 

Σεμινάριο για τη διαχείριση του άγχους και των 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο χώρο εργασίας

	  

	  

Συνέχεια απο σελ. 7

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4968_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4971_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/key-areas/index_en.htm
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Τ ο πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επι-
χειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρη-

ματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και 
ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε 
επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της 
εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή 
να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές 
που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. Το πρό-
γραμμα αποτελεί τη συνέχεια του Προγράμματος Πλαίσιο για 
την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και διασφα-
λίζει τη συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν 
υιοθετηθεί κάτω από το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία (EIP), όπως το Enterprise Europe Network.

Στόχος της πρόσκλησης
Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού 
τομέα του τουρισμού βασισμένη σε τρεις θεματικές:
•Θεματική 1: Ενίσχυση των τουριστικών ροών σε εποχές με-
σαίας και χαμηλής ζήτησης για ηλικιωμένους και νέους.
•Θεματική 2: Πολυμορφία των ευρωπαϊκών τουριστικών προ-
σφορών και προϊόντων - προώθηση διακρατικών θεματικών 
τουριστικών προϊόντων.
•Θεματική 3: Ενίσχυση της τουριστικής προσβασιμότητας - 
βελτίωση των υπηρεσιών για τουρίστες με ειδικές ανάγκες 
πρόσβασης.

Για την επίτευξη των στόχων της ανωτέρω πρόσκλησης προ-
ϋποτίθενται συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού το-
μέα, ιδιαίτερα των μικρο- μεσαίων επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Οι πρωτοβουλίες 
που αποβλέπουν στην αύξηση των τουριστικών ροών από 
ηλικιωμένους και νέους θα επεκτείνουν χρονικά την τουρι-
στική περίοδο, κάτι που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα 
της τουριστικής βιομηχανίας. Η δε προσφορά του αειφόρου 
βιώσιμου τουρισμού στην Ευρώπη θα διευρυνθεί με διαφορε-
τικές υπηρεσίες και προϊόντα. Περαιτέρω, η υποστήριξη της 
παροχής τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων σε άτομα με 
ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, οικογένειες με παιδιά θα αυ-
ξήσει την ποιότητα του τουρισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
Εν κατακλείδι, η παρούσα πρόσκληση θα αναβαθμίσει την ει-
κόνα της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού αριστείας σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

•Επιλέξιμοι φορείς
Η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα 
αποτελούνται από 5 ανεξάρτητες νομικές οντότητες δημο-
σίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον του-
ρισμό, την περιφερειακή ανάπτυξη ή σε οποιοδήποτε πεδίο 
καλύπτει η παρούσα πρόσκληση (εθνικές ή τοπικές/περιφε-
ρειακές αρχές και δίκτυά τους ή ενώσεις σε διεθνές, εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα-

ξιδιωτικά γραφεία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δημόσιοι 

και ιδιωτικοί πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, εμπορικά 

και βιομηχανικά επιμελητήρια) από τουλάχιστον 4 (για τις θε-
ματικές 1 και 2) και 2 διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες 
(για τη θεματική 3) αντίστοιχα.

Μία σύμπραξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 μι-
κρο-μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

του τουρισμού, 1 εθνική ή περιφερειακή ή τοπική αρχή και 

1 ένωση, ομοσπονδία ή οργανισμό που είναι ενεργή στα πε-

δία της νεολαίας ή σε θέματα τρίτης ηλικίας, στον αθλητισμό, 

στη φυσική/πολιτιστική κληρονομιά ή εκπροσωπεί άτομα με 

ειδικές ανάγκες.

•Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συ-

νολικά σε: € 1.700.000 ευρώ για τη Θεματική 1 , κατανεμει-

μένο ως ακολούθως: 1.000.000 ευρώ για έργα που στοχεύ-

ουν σε ηλικιωμένους, 700.000 ευρώ για έργα που στοχεύουν 

νέους.€ 1.700.000 ευρώ για τη Θεματική 2. € 2.900.000 
ευρώ για τη Θεματική 3.

Επισημαίνεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής που αντι-

στοιχεί στο 70% της αιτούμενης επιδότησης μέσα σε 30 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με την αναθέτουσα 

αρχή.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής προτάσεων
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέχρι 

τις 30 Ιουνίου 2015 , ακολουθώντας τη διαδικασία που πε-

ριγράφεται στον κάτωθι σύνδεσμο:

(https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-
competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0)

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτή-

ματά τους (έως τις 23 Ιουνίου 2015) στην εξής ηλεκτρονική 

διεύθυνση: EASME-COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τομέα του 
τουρισμού (Ευρωπαικό πρόγραμμα COSME 2014-2020)
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Επιχειρηματικές συνεργασίες
Business Co operations

•Profile ID: TOGR20150320002
A Greek company operating in the region of West 
Macedonia, north – west Greece has developed a 
high-end technology boiler for small and medium 
size applications with extraordinary results in 
efficiency terms and in the flue gases emissions.  
The company is interested in concluding a 
licensing agreement with another company 
interested in manufacturing and trading the boiler.  
The company is also interested in commercial 
cooperation with technical assistance, joint 
venture or financial agreement.

•Profile ID:  BOPL20150306001
Polish company specializing in the production of 
high-quality regional cold cooked meats is looking 
for distributors of its products.

•Profile ID:  BRMK20141216001
A Macedonian pharmaceutical company offers 
itself as a representative or distributor of foreign 
medical and pharmaceutical products.  The 
company seeks foreign for distribution service 
agreement to represent its products in Macedonia 
and other Balkan countries.

•Profile ID:  BRUK20150306001
UK distributor of generic and branded medicines 
manufactured in India, Northern and Eastern 
Europe is looking to sell these products into the 
UK market.
 
•Profile ID:  BRES20150212001
Spanish company specialized in the distribution of 
recreational foods, sweets and savoury products, 
is offering its retailing chain (distribution) to 
manufacturer in Europe and China.

•Profile ID:  BRUK20150315001
A UK online trading company operating in the 
beauty and cosmetics sector is seeking agency 
or distribution agreements with companies 

which can supply both general and in particular 
innovative beauty products.

•Profile ID:  BRPL20141216001
A Polish SME from Lower Silesia region 
wholesaler and retailer of organic products and 
diet supplements offers its distribution services 
within Poland.  The SME seeks producers or 
wholesalers of organic products like:  herbs, 
roots, dried fruits, leaves, seeds, spices, as well 
as food supplements and probiotics.

•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:  20110923015 BR
A Serbian company engaged in the production and 
supplying of spices is looking for a joint venture 
to supply HORECA group (Hotel / Restaurant / 
Café) with spices and packaging.

•Profile ID:  BRHR20150312001
A Croatian retail 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.  The company is 
interested in spring-summer collection of (leather 
and non-leather) men, women and children 
shoes.  The company is looking for manufacturers 
of shoes produced in EU member countries.

•Profile ID:  BRUK20140901001
UK-based company, buying and distributing 
alcoholic and energy drinks into Asia, is looking 
for beer suppliers to diversify their product range.

•Profile ID:  BRAM20131017001
An Armenian company is involved in import, sale/
renting of wedding dresses and accessories offers 
trade intermediary services.



10 Ιούνιος 2015

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:  BRUK20150303001
A UK company seeks a commercial agency or 
distribution agreement for audiology equipment.

•Profile ID:  BRLT20140304002
Lithuanian company is expanding into fish breeding 
sector and is looking for a partner.

•Profile ID:  BRUK20150310001
London based design company is looking for a 
manufacturer of coat hooks for a commercial project.  
The coat hook is available in 2 sizes and made from 
multiple materials and components.  The hook is 
made from copper and has an upholstered disc in 
leather.  All metal components will be lacquered to 
protect from discolouring.  The project will be for 
10,000 – 15,000 units.

•Profile ID:  BRHU20141031001
A Hungarian company specialised in providing IT 
solutions and services is looking for subcontractors 
for adaptation of software in Romania and in other 
European countries.

•Profile ID:  BRUK20140610001
UK company specializing in the sales and distribution 
of baby products is looking for suppliers and 
manufacturers of high quality baby products across 
Europe.  The company are interested in becoming a 
UK distributor for European companies.

•Profile ID:  BRPL20140225001
A Polish company that specialises in wholesale of 
handbags and fashion accessories is looking for 
producers designers of eco leather handbags.  The 
company distributes latest collections of Italian and 
French fashion companies.  Potential partners can 
also be retail stores and/or chain stores with clothing 
and bags.

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


