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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
διαβάστε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρω-
παϊκός Οργανισμός για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Εργασία 

(EU-OSHA), σε συνεργασία με την ολλανδική 
Προεδρία της ΕΕ, δρομολόγησαν τη διετή πα-
νευρωπαϊκή εκστρατεία:  «Ασφαλείς και υγιείς 
χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες», η οποία 
αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια εκστρα-
τεία στον τομέα 
αυτό.  Εστιάζο-
ντας στη βιώσιμη 
απασχόληση και 
στην ασφάλεια και 
την υγιεινή στον 
χώρο εργασίας, 
στο πλαίσιο της 
γήρανσης το εργα-
τικού δυναμικού, η 
εκστρατεία υπεν-
θυμίζει, έγκαιρα, 
ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι του σήμερα είναι 
οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας του αύριο.

Πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα για την κάλυψη 
των μελλοντικών αναγκών των χώρων εργασίας 
και των εργαζομένων στην Ευρώπη.  Οι χώροι 
εργασίας που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις, 
όσον αφορά την υγεία ενός εργατικού δυναμι-
κού που γηράσκει, γίνονται πιο παραγωγικοί.  
Αυτό είναι καλό για τους εργαζομένους αλλά 
και για τις επιχειρήσεις.

Η εκστρατεία επικεντρώνεται στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) και στην 
ανάγκη προώθησης της βιώσιμης απασχό-
λησης και της υγιούς γήρανσης, ήδη και την 

έναρξη του επαγγελματικού βίου.  Με τον τρό-
πο αυτό, οι επιχειρήσεις θα προστατεύουν την 
υγεία των εργαζομένων τους έως και μετά την 
ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και την 
παραγωγικότητα των ιδίων των επιχειρήσεων.

Η Επίτροπος Thyssen υπογράμμισε την επι-
καιρότητα της θεματολογίας αυτής της εκστρα-
τείας, αναφέροντας:  «Σε μια χρονική στιγμή 

σημαντικών συζη-
τήσεων σχετικά με 
το μελλοντικό το-
πίο στον τομέα της 
επαγγελμα τ ι κής 
ασφάλειας και υγεί-
ας στην ΕΕ, η πα-
ρούσα εκστρατεία 
είναι εξαιρετικά ση-
μαντική.  Πρέπει να 
ξεκινήσουμε τώρα 

για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των 
χώρων εργασίας και των εργαζομένων στην 
Ευρώπη.  Οι χώροι εργασίας που αντιμετωπί-
ζουν τις προκλήσεις, όσον αφορά την υγεία 
ενός εργατικού δυναμικού που γηράσκει, γίνο-
νται πιο παραγωγικοί.  Αυτό είναι καλό για τους 
εργαζομένους αλλά και για τις επιχειρήσεις».

Ο εκπρόσωπος της Προεδρίας των Κάτω Χω-
ρών, Lodewijk Asscher, τόνισε την ανάγκη να 
καταστεί η αγορά εργασίας μας βιώσιμη για το 
μέλλον.  «Η παρούσα εκστρατεία συμβάλλει σε 
αυτό.  Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους εργοδό-
τες και τους εργαζομένους να επενδύσουν στην  

Ξεκίνησε η Πανευρωπαϊκή εκστρατεία 
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Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του Ευρωπα-
ϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήρι-
ξης Κύπρου έχει σκοπό να δείξει ότι με 
τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση 
σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μπορεί να βοηθήσει στη συνεχή 
οικονομική ανάπτυξη και προώθηση των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη νέα Ευ-
ρωπαϊκή 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

Aνώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ

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

Χρειάζεστε εξειδικευμένη 
υποστήριξη σε θέματα:

•ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προτύπων και πολιτικών

•ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδότηση

•διασυνοριακής συνεργασίας – διεθνοποίησης

Για να υποβάλλετε το ερώτημά σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα 
επικοινωνίας, και Λειτουργοί του ΚΕΒΕ θα επικοινωνήσουν μαζί σας. 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ονοµατεπώνυµο: ___________________________________________

Οργανισµός: ______________________________________________

E-mail:___________________________________________________

Τηλέφωνο: ________________________________________________

Αποστείλετε το απόκομμα αυτό στο Fax 22661044, 
στο email: maria@ccci.org.cy ή ταχυδρομικώς στο ΚΕΒΕ

υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, T.Θ. 21455, 1509, Λευκωσία.

πληροφορίες

Το ερώτημά σας:
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Συνέχεια από σελ. 1

θέμα

απασχολησιμότητα.  Άλλωστε, η αξιοποίηση 
της δύναμης του ανθρώπου φέρνει πάντα 
τα καλύτερα αποτελέσματα.  Ενεργοποι-
εί τον άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας.  Εν 
προκειμένω, ασφαλώς ισχύει η ρήση «από 
την κούνια έως τον τάφο».  Όσο πιο σύ-
ντομα ξεκινήσει κανείς, τόπο πιο μακροχρό-
νια υγεία και ζωτικότητα θα έχει, και τόσο 
καλύτερα θα μπορεί να αντιμετωπίζει τις 
αλλαγές.  Επειδή τα επαγγέλματα του σή-
μερα μπορεί να μην υπάρχουν στο μέλλον 
ή μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά από τα 
σημερινά.  Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό 
να μην περιμένει κανείς μέχρι του σημείου 
αυτού, αλλά να προετοιμαστεί σωστά σε εύ-
θετο χρόνο».

Η Christa Sedlatschek, διευθύντρια του 
EU-OSHA, επεσήμανε την επιχειρηματική 
πλευρά της θεματολογίας της εκστρατεί-
ας:  «Εστιάζοντας στη βιώσιμη απασχόληση 
καθ’ όλη την διάρκεια του επαγγελματικού 
βίου, μπορούν όχι μόνο οι εργαζόμενοι να 
προστατεύουν την υγεία τους, αλλά και οι 
επιχειρήσεις να αντλήσουν σημαντικά οφέ-
λη.  Οι υγιείς εργαζόμενοι είναι παραγω-
γικοί και οι παραγωγικοί εργαζόμενοι είναι 
ζωτικής για κάθε αποτελεσματική οργάνω-
ση:  πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή 
κατάσταση.  Ως εκ τούτου, δίνουμε ιδιαί-
τερη σημασία στη συνεργασία μεταξύ του 
EU-OSHA και των σημείων επαφής, των 
επίσημων εταίρων στην εκστρατεία και των 
εταίρων των μέσων ενημέρωσης, και τους 
ευχαριστούμε για όλες τις προσπάθειες 
τους σε προηγούμενες εκστρατείες.  Προ-
σμένουμε να συνεργαστούμε μαζί τους και 
πάλι τα επόμενα δύο έτη».

Οι στόχοι της παρούσας εκστρατείας είναι 
τέσσερις:

• Η προώθηση της βιώσιμης απα-
σχόλησης και της υγιούς γήρανσης από 
την έναρξη του εργασιακού βίου,

• Η υπογράμμιση της σημασίας της 
πρόληψης κινδύνων καθ’ όλη τη διάρκεια 
του επαγγελματικού βίου,

• Η υποστήριξη εργοδοτών και ερ-
γαζομένων (συμπεριλαμβανομένων  των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) με την 
παροχή πληροφοριών και εργαλείων για τη 
διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας 
και υγείας στο πλαίσιο της γήρανσης του 
εργατικού δυναμικού.

• Η διευκόλυνση της ανταλλαγής 

πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

Η θεματολογία της παρούσας εκστρατείας 
βασίζεται σε ένα σχέδιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που υλοποίησε ο EU-OSHA, 
με τίτλο «Ασφαλέστερη και πιο υγιεινή ερ-
γασία σε κάθε ηλικία», καθώς και σε διάφο-
ρες άλλες εκθέσεις του EU-OSHA  σχετικά 
με την ασφάλεια και την υγεία στο πλαίσιο 
της γήρανσης του εργατικού δυναμικού.  
Στο πλαίσιο αυτής της νέας εκστρατείας, 
ο EU-OSHA εκδίδει, επίσης, ηλεκτρονικό 
οδηγό σχετικά με τη διαχείριση της ασφά-
λειας και της υγείας ενός εργατικού δυνα-
μικού που γηράσκει.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
εκστρατεία «Ασφαλείς και υγιείς χώροι ερ-
γασίας για όλες τις ηλικίες» είναι διαθέσι-
μες στον δικτυακό τόπο της εκστρατείας:
(https://www.healthy-workplaces.eu/el)

Ηλεκτρονικός οδηγός σχετικά με τη διαχεί-
ριση της ασφάλειας και της υγείας ενός ερ-
γατικού δυναμικού που γηράσκει.
(http://eguides.osha.europa.eu/)

Παρακολουθείστε ένα βίντεο κινουμέ-
νων σχεδίων με τον Napo in….Back to a 
healthy future, 
(https://healthy-workplaces.eu/el/napo-
film)

Σημειώσεις:

Η εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι 
Εργασίας για όλες τις ηλικίες 2016 – 
2017 αναδεικνύει τη σημασία της ορθής 
διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας 
και υγείας και της πρόληψης των κινδύνων 
καθ’ όλη την διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής, καθώς και της προσαρμογής της ερ-
γασίας στις ατομικές ικανότητες – είτε στην 
αρχή της σταδιοδρομίας του εργαζόμενου 
είτε στο τέλος της.  Όπως και οι προηγού-

μενες εκστρατείες με θέμα τους «Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώρους Εργασίας», έτσι και η εν 
λόγω εταιρεία συντονίζεται σε εθνικό επί-
πεδο από τα εστιακά σημεία του EU-OSHA 
και υποστηρίζεται από επίσημους εταίρους 
καθώς και από εταίρους που προέρχονται 
από τον χώρο των ΜΜΕ.

Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 15 Απριλίου 
2016.  Σημαντικές ημερομηνίες στο πλαί-
σιο της εν λόγω εκστρατείας είναι, μετα-
ξύ άλλων, οι Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για 
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
(Οκτώβριος 2016 και 2017) και η τελετή 
απονομής των Βραβείων Καλής Πρακτι-
κής για «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Ερ-
γασίας» (Απρίλιος 2017).  Η εκστρατεία 
θα ολοκληρωθεί με τη σύνοδο κορυφής 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 
(Νοέμβριος 2017), κατά την οποία θα γίνει 
απολογισμός των επιτευγμάτων της εκστρα-
τείας και των αντληθέντων διδαγμάτων με 
τη συμμετοχή του EU-OSHA και όλων όσων 
συνεισέφεραν στην εκστρατεία.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Ερ-
γασία (EU-OSHA) είναι να καταστήσει τους 
χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέ-
στερους, υγιέστερους και παραγωγικότε-
ρους.  Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει 
και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και 
αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την 
ασφάλεια και την υγεία και οργανώνει πα-
νευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίη-
σης.  Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
το 1994 και έχει την έδρα του Μπιλμπάο 
της Ισπανίας.  Φέρνει σε επαφή εκπρο-
σώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών, των ορ-
γανώσεων των εργοδοτών και των εργαζο-
μένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώ-
μονες από το σύνολο των 28 κρατών μελών 
της ΕΕ και άλλων χωρών.
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Προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών: 
Τα παιχνίδια και τα είδη ένδυσης βρίσκονται στις πρώτες 
θέσεις του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων που 

εντοπίστηκαν το 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευ-
σε νέα αριθμητικά στοιχεία από 
τα οποία προκύπτει ότι, το 2015, 

για περισσότερα από 2.000 επικίνδυνα 
προϊόντα ενεργοποιήθηκαν προειδοποιή-
σεις σε επίπεδο ΕΕ. Μια βασική πρόκληση 
είναι η αύξηση του μεριδίου των προϊόντων 
που αγοράστηκαν στο διαδίκτυο από χώρες 
εκτός ΕΕ.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι 
επιχειρήσεις συνεργάζονται για να διασφα-
λίσουν ότι τα εν λόγω μη ασφαλή κατανα-
λωτικά αγαθά θα αποσυρθούν από την ευ-
ρωπαϊκή αγορά.

«Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 
βοήθησε να συντονιστούν οι ταχείες αντι-
δράσεις μεταξύ των αρχών προστασίας των 
καταναλωτών για την απόσυρση των επικίν-
δυνων προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Δύο 
είναι οι προκλήσεις που θα ανακύψουν στο 
μέλλον: οι διαδικτυακές πωλήσεις προϊό-
ντων απευθείας στην οικία του καταναλωτή 
μέσω ταχυδρομείου και η ισχυρή παρουσία 
κινεζικών προϊόντων που επισημαίνονται 
μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδο-
ποίησης. Τον Ιούνιο θα επισκεφθώ την Κίνα 
για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με 
τις κινεζικές αρχές όσον αφορά την ασφά-
λεια των προϊόντων» δήλωσε η κα Věra 
Jourová, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέ-
ματα δικαιοσύνης, καταναλωτών και ισότη-
τας των φύλων.

Το 2015 καταχωρίστηκαν στο σύστημα 
2.072 προειδοποιήσεις και 2.745 επακό-
λουθες ενέργειες. Όταν ένα κράτος μέλος 
ενεργοποιεί μια προειδοποίηση στο σύστη-
μα, οι άλλες χώρες μπορούν να εντοπίσουν 
το προϊόν στην αγορά τους και να αντιδρά-
σουν σε αυτή την αρχική προειδοποίηση.

Άνω του 65% των Ευρωπαίων αγοράζουν 
προϊόντα στο διαδίκτυο, ενώ, ο αριθμός των 
καταναλωτών που ψωνίζουν στο διαδίκτυο 
αυξήθηκε στο χρονικό διάστημα 2006-
2015 κατά 27%. Μια νέα πρόκληση είναι 
τώρα η αντιμετώπιση της χρήσης του διαδι-
κτύου ως διαύλου μέσω του οποίου οι κα-
ταναλωτές λαμβάνουν ταχυδρομικώς στην 
οικία τους και προϊόντα προερχόμενα από 
χώρες εκτός ΕΕ, τα οποία δεν έχουν υπο-
βληθεί σε έλεγχο ασφάλειας.

Η Επιτροπή εργάζεται για την περαιτέρω 
βελτίωση του συστήματος έγκαιρης προει-

δοποίησης, ώστε να συμπεριλάβει την εν 
λόγω πτυχή. Έχουμε ήδη σημειώσει επιτυ-
χή συνεργασία με το προσωπικό ελέγχου 
των συνόρων και τις διαδικτυακές πλατφόρ-
μες πώλησης αγαθών. Θα διασφαλίσουμε 
την περαιτέρω έμφαση στις διαδικτυακές 
πωλήσεις, στο πλαίσιο του διεθνούς προ-
γράμματος της Επιτροπής για την ασφάλεια 
των προϊόντων.

Ποια προϊόντα εγκυμονούν κινδύνους;

Το 2015 τα παιχνίδια (27%) και τα είδη 
ένδυσης, τα κλωστοϋφαντουργικά προ-
ϊόντα και τα είδη μόδας (17%) ήταν οι 
δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων για τις 
οποίες χρειάστηκε να ληφθούν διορθωτικά 
μέτρα. Τα εν λόγω προϊόντα είχαν ήδη ση-
μειώσει τις περισσότερες κοινοποιήσεις το 
προηγούμενο έτος. Όσον αφορά τους κιν-
δύνους, το 2015, οι συχνότερα κοινοποιη-
θέντες κίνδυνοι (25% του συνόλου των κοι-
νοποιήσεων) ήταν οι χημικοί κίνδυνοι, με 
δεύτερο τον κίνδυνο τραυματισμών (22%), 
ο οποίος ήταν στην κορυφή του καταλόγου 
στην προηγούμενη έκθεση.

Οι συνηθέστεροι χημικοί κίνδυνοι που κοι-
νοποιήθηκαν το 2015 αφορούσαν προϊόντα 
όπως τα ψεύτικα κοσμήματα, με επιβλαβή 
βαρέα μέταλλα όπως το νικέλιο και ο μόλυ-
βδος, και τα παιχνίδια που περιέχουν φθα-
λικούς εστέρες (μαλακτικά του πλαστικού 
τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλή-
ματα γονιμότητας).

Από πού προέρχονται τα προϊόντα αυτά;

Δεδομένου ότι το 62% των κοινοποιηθέ-
ντων επικίνδυνων προϊόντων προέρχονται 
από την Κίνα, η χώρα αυτή παραμένει η 
πρώτη χώρα προέλευσης στο σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης. Είναι η μεγαλύ-
τερη πηγή εισαγωγών της ΕΕ.

Η συνεργασία με τις κινεζικές αρχές εξα-
κολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για 
την ΕΕ και, ειδικότερα, πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο του μηχανισμού για την Κίνα 
του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης: 
κάθε κοινοποίηση που αφορά προϊόν κινεζι-
κής προέλευσης διαβιβάζεται στην κινεζική 
διοίκηση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το ζή-
τημα με τον κατασκευαστή ή τον εξαγωγέα 
απευθείας, αν οι εν λόγω επιχειρηματίες 
είναι δυνατόν να εντοπιστούν.

Μέχρι σήμερα, η Κίνα έδωσε συνέχεια σε 
11.540 κοινοποιήσεις και κατόρθωσε να 
λάβει διορθωτικά μέτρα σε 3.748 περιπτώ-
σεις. Σε πολλές περιπτώσεις, ο εντοπισμός 
της πηγής του προϊόντος εξακολουθεί να 
είναι δύσκολος.

Η Επίτροπος κα Jourovà θα επισκεφθεί τον 
Ιούνιο την Κίνα, για να συζητήσει με τους 
κινέζους ομολόγους της για την ασφάλεια 
των προϊόντων.

Ιστορικό

Από το 2003 το σύστημα έγκαιρης προειδο-
ποίησης διασφαλίζει την ταχεία ανταλλαγή 
μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής των πληροφοριών σχετικά 
με τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα που 
αποσύρονται από την αγορά και/ή ανακα-
λούνται οπουδήποτε στην Ευρώπη. Με τον 
τρόπο αυτό μπορούν να λαμβάνονται κατάλ-
ληλα επακόλουθα μέτρα (απαγόρευση / δι-
ακοπή των πωλήσεων, απόσυρση, ανάκλη-
ση ή απόρριψη από τις τελωνειακές αρχές 
κατά την εισαγωγή) σε όλες τις χώρες της 
ΕΕ.

Τριάντα μία χώρες (οι χώρες της ΕΕ μαζί 
με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορ-
βηγία) συμμετέχουν σήμερα στο σύστημα. 
Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης λει-
τουργεί χάρη στην καθημερινή και συνεχή 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πλήρης έκθεση

Ερωτήσεις & απαντήσεις

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης / σελίδα 
αναζήτησης

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης / εβδο-
μαδιαίες εκθέσεις

Πληροφόρηση με γραφικές παραστάσεις

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης / εθνικά 
σημεία επαφής

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης
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Η Επιτροπή εκδίδει πρόταση των κοινωνικών εταίρων για τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον τομέα της αλιείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 
στις 29 Απριλίου 2016, πρότα-
ση Οδηγίας η οποία αποσκοπεί 

στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
εργαζομένων στον τομέα της αλιείας.

Ύστερα από συμφωνία των κοινωνικών 
εταίρων, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας 
στον τομέα της αλιείας, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή μετατρέπει τη συμφωνία σε νομική 
πρόταση οδηγίας.  Το 2013 οι κοινωνικοί 
εταίροι της ΕΕ στον τομέα της αλιείας κα-
τέληξαν σε συμφωνία, η οποία πρότεινε να 
ευθυγραμμιστεί το ενωσιακό δίκαιο με τη 
σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασί-
ας (ΔΟΕ) του 2007 σχετικά με την εργασία 
στον τομέα της αλιείας.  Αφού εγκριθεί από 
το Συμβούλιο, η εν λόγω οδηγία θα επιβά-
λει τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, η 
οποία προβλέπει υψηλότερο επίπεδο προ-
στασίας των ευρωπαίων αλιέων.

Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής 
Κινητικότητας, κ. Marianne Thyssen, δήλω-
σε:  «Η προστασία και η ευημερία των ερ-
γαζομένων μας αποτελεί προτεραιότητα της 
Επιτροπής Juncker.  Περισσότεροι από 100 
000 άνθρωποι στην ΕΕ εργάζονται στον το-
μέα της αλιείας, συχνά κάτω από δύσκολες 
συνθήκες στην θάλασσα.  Το ποσοστό ατυ-
χημάτων και τραυματισμών μπορεί να είναι 
15 φορές υψηλότερο σε σύγκριση με άλ-
λους τομείς.  Η νέα πρόταση θα συμβάλει 
στη μείωση των κινδύνων που αντιμετωπί-
ζουν οι αλιείς στην εργασία.  Η πρόταση 
βασίζεται σε συμφωνία των ευρωπαίων 
τομεακών κοινωνικών εταίρων και αποτελεί 
εξαιρετικό παράδειγμα της ικανότητάς τους 
να εργάζονται από κοινού για να βελτιώ-
σουν τις συνθήκες εργασίας».

Ο Επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, 
τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, κ. 
Karmenu Vella, δήλωσε:  «Η ΕΕ πρωτοστα-
τεί στην καταπολέμηση των δραστηριοτήτων 
παράνομης αλιείας σε ολόκληρο τον κόσμο.  
Η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιευ-
τική δραστηριότητα βλάπτει την υγεία και 
ασφάλεια των αλιέων.  Η νέα πρόταση θα 
βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των αλι-
έων στην θάλασσα, θα μειώσει τα κίνητρα 
για την παράνομη αλιεία και θα διασφαλίσει 

έναν υγιή και βιώσιμο αλιευτικό κλάδο που 
εξακολουθεί να προσελκύει εργαζόμενους 
με δεξιότητες και προσόντα».

Η προτεινόμενη Οδηγία θα βελτιώσει τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των αλι-
έων.  Η Οδηγία περιλαμβάνει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για:  

•Εργασίες επί του σκάφους (π.χ. ελάχιστο 
όριο ηλικίας, ιατρικό πιστοποιητικό, πλη-
ροφορίες στη σύμβαση εργασίας)

•Συνθήκες υπηρεσίας (όρια του χρόνου ερ-
γασίας, δικαίωμα επαναπατρισμού)

•Στέγαση και διατροφή
•Επαγγελματική ασφάλεια και προστασία 

της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
ιατρικής περίθαλψης στο σκάφος και 
στην ξηρά 

Επιπλέον, η εφαρμογή της συμφωνίας των 
κοινωνικών εταίρων στη νομοθεσία της ΕΕ 
αναμένεται να αποτελέσει παράδειγμα για 
τρίτες χώρες να κυρώσουν τη Σύμβαση 
2007 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ΔΟΕ) σχετικά με την εργασία στον τομέα 
της αλιείας.  Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παρά-
νομης αλιείας.

Ιστορικό
Ο ευρωπαϊκός αλιευτικός κλάδος είναι ο τέ-
ταρτος μεγαλύτερος στον κόσμο.  Ο κλάδος 
της αλιείας παρέχει απασχόληση σε πάνω 
από 100 000 άτομα στην ΕΕ.  Παρέχει πε-
ρίπου 6,4 εκατομμύρια τόνους ψαριών ετη-
σίως.  Η θαλάσσια αλιεία αποτελεί διασυνο-
ριακό τομέα που λειτουργεί σε παγκόσμια 
κλίμακα.  Ως εκ τούτου, τα αλιευτικά σκάφη 
που είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος ή 
φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της ΕΕ 
δραστηριοποιούνται επίσης εκτός των χω-
ρικών υδάτων του οικείου κράτους μέλους 
της ΕΕ, για παράδειγμα σε ύδατα υπό τη 
δικαιοδοσία άλλων κρατών μελών της ΕΕ 
και σε διεθνή ύδατα.

Οι αλιείς συχνά ζουν και εργάζονται επί μέ-
ρες στο σκάφος σε δύσκολες συνθήκες και 
χειρίζονται βαρύ εξοπλισμό.  Το ποσοστό 
ατυχημάτων και τραυματισμών στον τομέα 
αυτό είναι υψηλό σε σύγκριση με άλλους 
τομείς:  μπορεί να είναι 15 φορές υψηλότε-

ρο από τον μέσο όρο.  Δεν επιστρέφουν στα 
σπίτια τους σε καθημερινή βάση και, ως εκ 
τούτου, εξαρτώνται από τον εργοδότη τους 
για ιατρική περίθαλψη επί του σκάφους, για 
τρόφιμα, πόσιμο νερό και στέγαση.

Η σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Ερ-
γασίας (ΔΟΕ) για την εργασία στον τομέα 
της αλιείας εγκρίθηκε το 2007 από τη ΔΟΕ.  
Περιέχει παγκόσμια ελάχιστα πρότυπα όσον 
αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασί-
ας των αλιέων (σχέση εργασίας, ελάχιστο 
όριο ηλικίας, χρόνος εργασίας, υγεία και 
ασφάλεια, καθώς και δικαίωμα στην κοινω-
νική προστασία και στην ιατρική περίθαλ-
ψη).

Η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων της 
ΕΕ σχετικά με την Σύμβαση της ΔΟΕ συ-
νήφθη το 2013.  Συμφωνήθηκε από τους 
ακόλουθους οργανισμούς, οι οποίοι αντι-
προσωπεύουν τη θαλάσσια αλιεία:  την 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στον 
Τομέα των Μεταφορών (ETF), από την 
πλευρά των εργαζομένων, και την Ένωση 
Εθνικών Οργανώσεων Αλιευτικών Επιχειρή-
σεων στην Ευρωπαϊκή Europêche) και τη 
Γενική Επιτροπή Γεωργικής Συνεργασίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA) από 
την πλευρά των εργοδοτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 155 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της ΕΕ, οι κοινωνικοί 
εταίροι ζήτησαν από κοινού τη νομοθετική 
εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία εναρ-
μονίζει το ισχύον κεκτημένο της ΕΕ με τα 
πρότυπα της σύμβασης της ΔΟΕ.  Κατόπιν 
του αιτήματος αυτού, η Επιτροπή συνέτα-
ξε αναλογική εκτίμηση επιπτώσεων όσον 
αφορά την αντιπροσωπευτικότητα των ευ-
ρωπαίων κοινωνικών εταίρων που συνήψαν 
τη συμφωνία, τη νομιμότητα της συμφωνίας 
σε σχέση με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και 
την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Απασχόλησης
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&ca

tId=89&newsId=2527&furtherNews=yes)
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Έναρξη ισχύος νέων ενωσιακών κανόνων για 
μια απλούστερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη 

Τελωνειακή Ένωση

Έ ναρξη ισχύος νέων τελωνειακών 
κανόνων από την Κυριακή 1η 
Μαΐου 2016, οι κανόνες αυ-

τοί θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές 
στην Ευρώπη και θα διασφαλίζουν την κα-
λύτερη προστασία των καταναλωτών κατά 
των παράνομων εμπορευμάτων και των 
εμπορευμάτων απομίμησης / παραποίησης.

Ο νέος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας 
(ΕΤΚ) συνιστά μείζονα αναμόρφωση της 
ισχύουσας ενωσιακής τελωνειακής νομοθε-
σίας, η οποία χρονολογείται από το 1992.  
Αποτελεί ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Τε-
λωνειακή Ένωση, το πλαίσιο που επιτρέπει 
σε εμπορεύματα αξίας μεγαλύτερης των 3 
τρισεκατομμύρια ευρώ να κυκλοφορούν 
εντός και εκτός της ΕΕ κάθε έτος.

Στόχος των νέων κανόνων είναι:

• η διασφάλιση απλούστερων και ταχύτε-
ρων διαδικασιών εκτελωνισμού για τους 
συναλλασσόμενους, ώστε οι καταναλωτές 
να έχουν ταχύτερη και φθηνότερη πρό-
σβαση στα εμπορεύματα.

• η διασφάλιση καλύτερης προστασίας των 
καταναλωτών κατά των παράνομων εμπο-
ρευμάτων ή των εμπορευμάτων που δεν 
πληρούν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για 
το περιβάλλον, την υγεία και την ασφά-
λεια.

• η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
τελωνειακών διοικήσεων με τη βοήθεια 
των νέων συστημάτων ΤΠ.

Ο Πιέρ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών 
και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολο-
γίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά:  «Μια 
αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Τελωνειακή 
Ένωση διευκολύνει τις εμπορικές συναλ-
λαγές ενώ παράλληλα επιτρέπει την εφαρ-
μογή των απαιτούμενων κανόνων στους 
τομείς της προστασίας, της ασφάλειας και 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  
Ο νέος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας 
ανοίγει τον δρόμο σε νέα σύγχρονα συ-
στήματα TΠ που θα εξασφαλίσουν ταχέως 
δεδομένα ποιότητας για εμπορεύματα που 
αποτελούν αντικείμενα συναλλαγής και θα 
επιτρέπουν ιδιαίτερα στενή συνεργασία 
μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών 
μας».

Τα σύγχρονα συστήματα ΤΠ είναι σημαντι-
κά προκειμένου τα τελωνειακά συστήματα 
να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσμα-
τικά.  Τα συστήματα αυτά βρίσκονται στο 
επίκεντρο των νέων κανόνων.  Ο νέος 
Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας θέτει σε 
εφαρμογή συστήματα ΤΠ τα οποία είναι 
απαραίτητα τόσο στις τελωνειακές διοική-
σεις όσο και στους συναλλασσόμενους για 
την απλή και γρήγορη διεκπεραίωση των 
τελωνειακών διαδικασιών, με παράλληλη 
εξασφάλιση ότι διενεργούνται όλες οι απα-
ραίτητες εξακριβώσεις και έλεγχοι.  Οι νέοι 
κανόνες είναι τα αποτελέσματα εντατικού 
και διεξοδικού διαλόγου με τη συμμετοχή 
όλων των εταίρων.

Η Τελωνειακή Ένωση είναι μοναδική στον 
κόσμο.  Αποτελεί θεμέλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ουσιαστικό στοιχείο για την 
ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.  Μό-
λις τα εμπορεύματα εκτελωνιστούν σε ένα 
κράτος μέλος, μπορούν να κυκλοφορήσουν 
ελεύθερα εντός της Ένωσης με βάση το γε-
γονός ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
τους ίδιους κανόνες σε θέματα εσόδων και 
προστασίας στα εξωτερικά σύνορα.

Οι 28 τελωνειακές διοικήσεις της ΕΕ πρέ-
πει να ενεργούν σαν να επρόκειτο για μία 
οντότητα, διευκολύνοντας παράλληλα το 
εμπόριο και προστατεύοντας την υγεία και 
την ασφάλεια όλων των πολιτών της ΕΕ.  Τα 
καθήκοντα αυτά δεν είναι εύκολα.  Η ΕΕ 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορι-
κούς συνασπισμούς στον κόσμο.  Το 2015, 
η ΕΕ αντιπροσώπευε το 15% περίπου του 
παγκόσμιου εμπορίου αγαθών, αξίας 3,5 
τρισεκατομμυρίων ευρώ.  Για τη διαχείριση 
του όγκου των διεθνών εμπορικών συναλ-
λαγών απαιτείται η ταχεία και αποτελεσματι-
κή επεξεργασία εκατομμυρίων τελωνειακών 
διασαφήσεων ετησίως.
Τα τελωνεία έχουν επίσης και έναν ρόλο 
προστασίας.  Διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
μέσω του ελέγχου για την παράνομη διακί-
νηση πυροβόλων όπλων και το παράνομο 
εμπόριο έργων τέχνης και πολιτιστικών αγα-
θών.  Προστατεύουν τους καταναλωτές από 
εμπορεύματα τα οποία παρουσιάζουν κίν-
δυνο για την ασφάλεια και την υγεία.  Για 
παράδειγμα, το 2014 κατασχέθηκαν στην 
ΕΕ 454,2 τόνοι ναρκωτικών, 35 εκατομ-
μύρια εμπορεύματα παραποίησης/απομίμη-
σης και 3,2 δισεκατομμύρια τσιγάρα.  Για 

κατάλληλους ελέγχους απαιτούνται ταχείες, 
υψηλής ποιότητας και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες και σωστός συντονισμός με-
ταξύ των τελωνειακών διοικήσεων των κρα-
τών μελών μας.

Τι είναι ο ΕΤΚ;

Ο ΕΤΚ είναι ο νέος κανονισμός πλαίσιο-που 
θεσπίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες 
για τα τελωνεία σε ολόκληρη την ΕΕ.  Αντι-
κατοπτρίζει τη μετάβαση προς ένα σύγχρο-
νο τελωνειακό περιβάλλον για τις χώρες της 
ΕΕ, το οποίο ενισχύει την ανταγωνιστικότη-
τα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και προ-
ωθεί την ευρωπαϊκής στρατηγική για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ειδικότερα αποσκοπεί:

• στον εξορθολογισμό της τελωνειακής νο-
μοθεσίας και των τελωνειακών διαδικασι-
ών σε ολόκληρη την ΕΕ.

• στην παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας δι-
καίου και ομοιομορφίας για τις επιχειρή-
σεις και στην αύξηση της σαφήνειας για 
τους τελωνειακούς υπαλλήλους.

• στην απλούστευση των τελωνειακών κα-
νόνων και διαδικασιών για να καταστούν 
οι τελωνειακές συναλλαγές αποτελεσμα-
τικότερες και πιο σύγχρονες.

• στην ολοκλήρωση της μετάβασης σε ένα 
τελωνειακό περιβάλλον χωρίς χαρτί, πλή-
ρως ηλεκτρονικό και διαλειτουργικό.

• στη θέσπιση ταχύτερων τελωνειακών δια-
δικασιών για τις νομοταγείς και φερέγγυ-
ες επιχειρήσεις.

Ο ΕΤΚ αναμένεται να εφαρμοστεί πλήρως 
έως τα τέλη του 2020.  Κατά τη διάρκεια 
της μεταβατικής περιόδου, οι νέοι κανόνες 
θα εφαρμόζονται με τη χρήση των υφιστά-
μενων συστημάτων ΤΠ και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, εντύπων σε χαρτί.  Οι εργασί-
ες για την ανάπτυξη των νέων συστημάτων 
ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων έχουν 
ήδη αρχίσει.

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΤΚ – στην ιστοσελίδα της ΓΔ TAXUD
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_

code/union_customs_code/ucc/index_en.htm)

θέμα
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Η Επιτροπή προτείνει καλύτερη προστασία 
των εργαζομένων από καρκινογόνους 

χημικούς παράγοντες

Ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία των 
θανάτων που συνδέονται με την 
εργασία στην ΕΕ, αφού αντιστοι-

χεί στο 53% της συνολικής θνησιμότητας 
που συνδέεται με την εργασία και είναι, συ-
νεπώς, ο σημαντικότερος κίνδυνος για την 
υγεία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Για τη βελτίωση της προστασίας των ερ-
γαζομένων από τις καρκινογόνες χημικές 
ουσίες, η Επιτροπή προτείνει αλλαγές στην 
οδηγία για τους καρκινογόνους ή μεταλλα-
ξιογόνους παράγοντες (2004/37/ΕΚ), ώστε 
να περιοριστεί η έκθεση για 13 καρκινο-
γόνες χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας.
Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής 
Κινητικότητας, κ. Marianne Thyssen, δή-
λωσε: «Ο καρκίνος έχει τεράστιες συνέπει-
ες για τους εργαζομένους, τις οικογένειές 
τους, τη βιομηχανία και την κοινωνία. Με 
την εν λόγω πρόταση θα σώσουμε 100.000 
ζωές τα επόμενα 50 χρόνια. Η προστασία 
των εργαζομένων βρίσκεται στο πυρήνα 
των δεσμεύσεων της Επιτροπής για μια 
ισχυρή κοινωνική Ευρώπη.» 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει να 
αντιμετωπιστεί η έκθεση σε 13 καρκινογό-
νες χημικές ουσίες με τη συμπερίληψη ή 
την τροποποίηση των οριακών τιμών στην 
οδηγία για τους καρκινογόνους ή μεταλλα-
ξιογόνους παράγοντες. Αυτές οι οριακές 
τιμές καθορίζουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη 
συγκέντρωση για την παρουσία μιας καρκι-
νογόνου χημικής ουσίας στην ατμόσφαιρα 
του χώρου εργασίας. Η πρόταση βασίζεται 
σε επιστημονικά τεκμήρια και έρχεται σε 
συνέχεια ευρύτατων συζητήσεων με επι-
στήμονες, εργοδότες, εργαζομένους, αντι-
προσώπους κρατών μελών και επιθεωρητές 
εργασίας.

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα νέου χημι-
κού παράγοντα που θα προστεθεί είναι το 
«αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξείδιο του 
πυριτίου» (RCS), το οποίο η Επιτροπή προ-
τείνει να συμπεριληφθεί στην οδηγία ως 
«ουσία που δημιουργείται από διεργασίες», 
δηλαδή σκόνη που δημιουργείται από πα-
ραγωγικές διεργασίες όπως η εξόρυξη σε 
ορυχεία και λατομεία, η κατασκευή τούνελ 

και η κοπή βράχων, ή η σύνθλιψη ή άλεση 
υλικών που περιέχουν διοξείδιο του πυριτί-
ου όπως το τσιμέντο, τα τούβλα ή οι βράχοι. 
Ενώ μερικές εταιρείες ελέγχουν καλά τις 
συγκεντρώσεις αερομεταφερόμενων σωμα-
τιδίων αυτής της χημικής ουσίας, πρόκειται 
ωστόσο για πρωταρχική αιτία τόσο για τη 
νόσο των πνευμόνων που καλείται «πυριτία-
ση» όσο και για τον επαγγελματικό καρκίνο 
των πνευμόνων. Η πρόταση της Επιτροπής 
θα παράσχει προστασία των εργαζομένων 
σε όλη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 
κατασκευαστικού τομέα, που αντιπροσω-
πεύει σχεδόν το 70% όλων των εργαζομέ-
νων που είναι εκτεθειμένοι στο «αναπνεύ-
σιμο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου».

Η θέσπιση αυτών των οριακών τιμών θα 
οδηγήσει σε λιγότερα κρούσματα επαγγελ-
ματικού καρκίνου. Επιπλέον, οι οριακές 
τιμές που προτείνει η ΕΕ προάγουν μια συ-
νεπή προσέγγιση, αφού διαμορφώνουν ισό-
τιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους 
χρήστες και έναν κοινό στόχο για τους ερ-
γοδότες, τους εργαζομένους και τις αρχές 
επιβολής. Συνεπώς, η πρόταση οδηγεί σε 
αποτελεσματικότερο σύστημα προστασίας 
της υγείας των εργαζομένων και συμβάλλει 
στη διαμόρφωση θεμιτών όρων ανταγωνι-
σμού στην ενιαία αγορά. 

Ιστορικό
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ), ο καρκίνος είναι η δεύτερη 
σοβαρότερη αιτία θανάτου στις πιο ανεπτυγ-
μένες χώρες - και στην Ευρωπαϊκή ένωση ο 
καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θνησιμότητας 
που συνδέεται με την εργασία. Το 53% των 
θανάτων ετησίως που συνδέονται με την ερ-
γασία οφείλεται στον καρκίνο, σε σύγκριση 
με το 28% που οφείλεται σε καρδιαγγειακά 
νοσήματα και το 6% που οφείλεται σε νο-
σήματα του αναπνευστικού συστήματος.
Η έκθεση σε ορισμένους χημικούς παρά-
γοντες στην εργασία μπορεί να προκαλέσει 
καρκίνο. Ενώ ο καρκίνος είναι μια σύνθετη 
νόσος και ορισμένοι αιτιώδεις παράγοντες 
είναι δύσκολο να εντοπιστούν, είναι σαφές 
ότι διάφορες μορφές καρκίνου που συν-
δέονται με την εργασία μπορούν να απο-
φευχθούν με τη μείωση ή την εξάλειψη της 
έκθεσης που οδηγεί στη νόσο.

Για να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι 
προστατευμένοι από τέτοιους κινδύνους, το 
2004 εκδόθηκε η οδηγία της ΕΕ για τους 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παρά-
γοντες. Σ’ αυτήν καθορίζονται τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψη ή τον 
περιορισμό της έκθεσης σε καρκινογόνους 
χημικούς παράγοντες και την ενίσχυση, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, της πρόληψης των 
επαγγελματικών καρκίνων και συναφών νο-
σημάτων.

Για να καθορίσει οριακές τιμές για ορι-
σμένες καρκινογόνες ουσίες στο πλαίσιο 
της οδηγίας, η Επιτροπή δρομολόγησε μια 
επιστημονική και οικονομική αξιολόγηση 
για περισσότερες από 20 χημικές ουσίες 
προτεραιότητας. Περίπου 20 εκατομμύρια 
εργαζόμενοι εκτίθενται στην ΕΕ σε τουλάχι-
στον έναν από τους εν λόγω χημικούς πα-
ράγοντες.

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή θα θεσπι-
στούν οριακές τιμές για 13 από τους συ-
γκεκριμένους, ταυτοποιημένους χημικούς 
παράγοντες που έχουν προτεραιότητα. Για 
τους υπόλοιπους χημικούς παράγοντες 
χρειάζεται να γίνει περισσότερη προπαρα-
σκευαστική δουλειά και θα ακολουθήσει 
σχετική πρόταση έως το τέλος του 2016.
Μερικές από αυτές τις 13 καρκινογόνες 
χημικές ουσίες, όπως το αναπνεύσιμο κρυ-
σταλλικό διοξείδιο του πυριτίου (RCS), οι 
ενώσεις του εξασθενούς χρωμίου, η σκόνη 
σκληρών ξύλων ή η υδραζίνη, προσβάλλουν 
πολύ μεγάλους αριθμούς εργαζομένων. Για 
ορισμένες άλλες χημικές ουσίες υπάρχουν 
ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες απαντώ-
νται λιγότερο συχνά, αλλά έχουν προτεραι-
ότητα διότι ο αριθμός των κρουσμάτων καρ-
κίνου είναι μεγάλος σε σχέση με τον αριθμό 
των εκτιθέμενων εργαζομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες
• ΥΠΟΜΝΗΜΑ
• http://europa.eu/rapid/press-release_

MEMO-16-1655_el.htm
• Ειδήσεις στον δικτυακό τόπο της ΓΔ 

Απασχόλησης

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11137&from=EN
http://www.who.int/en/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1655_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1655_el.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2536&furtherNews=yes
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Mάθετε για την υπηρεσία SOLVIT

Τ ο SOLVIT είναι μια υπηρεσία που 
παρέχουν οι εθνικές διοικήσεις 
των χωρών της ΕΕ, καθώς και της 

Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβη-
γίας. Το SOLVIT παρέχεται δωρεάν.

Πρόκειται για διαδικτυακή κυρίως υπηρε-
σία. Αν και υπάρχει ένα κέντρο SOLVIT σε 
κάθε χώρα, ο καλύτερος τρόπος επικοινω-
νίας είναι μέσω του ιστότοπου αυτού.

Το SOLVIT σκοπό έχει την εξεύρεση λύσης 
μέσα σε 10 εβδομάδες – ξεκινώντας από 
την ημέρα που αναλαμβάνει την υπόθεσή 
σας το κέντρο SOLVIT της χώρας όπου ανέ-
κυψε το πρόβλημα.

Πότε μπορεί να βοηθήσει το SOLVIT;
Το SOLVIT μπορεί να σας βοηθήσει, αν:
• τα δικαιώματα που έχετε ως πολίτης της 

ΕΕ ή ως επιχείρηση της ΕΕ παραβιάζο-
νται από δημόσια αρχή άλλης χώρας της 
ΕΕ και

• δεν έχετε (ακόμη) προσφύγει στη δικαι-
οσύνη (αν και μπορούμε να σας βοηθή-
σουμε αν έχετε ασκήσει διοικητική προ-
σφυγή)

Τυπικά προβλήματα που μπορεί 
να επιλύσει το SOLVIT:

• Αναγνώριση των επαγγελματικών σας 
προσόντων

• Δικαιώματα βίζας και διαμονής
• Εμπόριο και υπηρεσίες (επιχειρήσεις)
• Οχήματα & άδεια οδήγησης
• Οικογενειακές παροχές
• Συνταξιοδοτικά δικαιώματα
• Εργασία στο εξωτερικό
• Παροχές ανεργίας
• Υγειονομική ασφάλιση
• Πρόσβαση στην εκπαίδευση
• Διασυνοριακή κυκλοφορία κεφαλαίων 

και πληρωμών
• Eπιστροφή ΦΠΑ

Το SOLVIT δεν μπορεί να βοηθήσει αν:
• η εταιρεία σας έχει προβλήματα με άλλη 

εταιρεία

• έχετε πρόβλημα που σχετίζεται με κατα-
ναλωτές

• ζητάτε αποζημίωση για ζημία που υπο-
στήκατε

• προσφύγετε στη δικαιοσύνη (επειδή είναι 
άτυπο δίκτυο, το SOLVIT δεν μπορεί να 
λειτουργεί παράλληλα με επίσημες ή νο-
μικές διαδικασίες).

Πώς λειτουργεί το SOLVIT

 
Η υπόθεσή σας εξετάζεται από 2 κέντρα 
SOLVIT:
•το κέντρο SOLVIT της χώρας σας – τοπικό 
κέντρο
• το κέντρο SOLVIT της χώρας όπου ανέ-

κυψε το πρόβλημα – κύριο κέντρο.

Μόλις υποβάλετε το πρόβλημά σας στο 
SOLVIT, το τοπικό κέντρο προβαίνει στα 
εξής:
• επικοινωνεί μαζί σας μέσα σε μια εβδο-

μάδα και, αν χρειαστεί, σας ζητά περαι-
τέρω πληροφορίες

• εξετάζει αν το πρόβλημά σας εμπίπτει 
στις αρμοδιότητες του SOLVIT

• ετοιμάζει τον σχετικό φάκελο και τον δια-
βιβάζει στο κύριο κέντρο SOLVIT.

Το τοπικό κέντρο SOLVIT σάς ενημερώνει 
τακτικά για την πρόοδο της υπόθεσής σας. 
Το κύριο κέντρο SOLVIT, μόλις λάβει την 

υπόθεση από το τοπικό κέντρο SOLVIT, 
προβαίνει στα εξής:

• επιβεβαιώνει μέσα σε μια εβδομάδα αν 
θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο πρό-
βλημα ή όχι

• προσπαθεί να βρει λύση στο πρόβλημά 
σας από κοινού με την

   αρμόδια αρχή.

Η προθεσμία για την επίλυση των προβλη-
μάτων έχει καθοριστεί σε 10 εβδομάδες 
από τη στιγμή που το κύριο κέντρο SOLVIT 
αναλαμβάνει την υπόθεσή σας.

Το Κέντρο SOLVIT Κύπρου αποτελεί μέ-
ρος του δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων 
SOLVIT και βοηθά στην επίλυση προβλη-
μάτων των πολιτών και επιχειρηματιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με λανθα-
σμένη ή ελλιπή εφαρμογή τού κοινοτικού 
κεκτημένου από τις εθνικές διοικήσεις των 
κρατών-μελών. Το ΚSΚ συνεργάζεται με τα 
αντίστοιχα Κέντρα των υπολοίπων κρατών 
μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Κέ-
ντρο SOLVIT  Κύπρου  φιλοξενείται από την 
Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας 
Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Επικοινωνία:
Για περισσότερες πληροφορίες για το Κέ-
ντρο SOLVIT Κύπρου και τους τρόπους με 
τους οποίους μπορεί να βοηθήσει τον οργα-
νισμό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
Κέντρου (http://agrino.org/solvitcyprus/) ή 
επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22867282 ή 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο solvit@mcit.
gov.cy.

Συνέχεια στη σελ. 9

θέμα

Η υποβολή μιας υπόθεσης
 στο SOLVIT δεν αναστέλλει τυχόν 
επίσημες ή διοικητικές προθεσμίες 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

	  

	  

	  

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
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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)

Συνέχεια από τη σελ. 8

Δικηγόρος από το Λιχτενστάιν καταχωρίζει 
ευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία στην Ιρλανδία

Το Ιρλανδικό Γραφείο Ευ-
ρεσιτεχνιών αρνήθηκε σε 
δικηγόρο εγκατεστημένο 
στο Λιχτενστάιν να κατα-
χωρίσει ευρωπαϊκή ευρε-
σιτεχνία με την αιτιολογία 
ότι η διεύθυνσή του στο Λι-
χτενστάιν ήταν εκτός ΕΕ. Η 
απόφαση ήταν εσφαλμένη: 
αν και το Λιχτενστάιν δεν 
είναι κράτος μέλος, είναι 

ωστόσο μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και συμ-
μετέχει στο ευρωπαϊκό σύστημα ευρεσιτεχνιών. Με παρέμβαση του 
SOLVIT, το Ιρλανδικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών καταχώρισε τελικά 
την ευρεσιτεχνία.
Στη συνέχεια, άλλαξε και η ιρλανδική νομοθεσία ώστε να διασφα-
λιστεί ότι τα μέλη του ΕΟΧ μπορούν να καταχωρίζουν ευρωπαϊκές 
ευρεσιτεχνίες.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 3 εβδομάδες.

Βρετανός κατασκευαστής μπορεί να επεκταθεί 
στην αγορά της Γαλλίας

Βρετανική εταιρεία που κατασκευ-
άζει ιατρικές ζυγαριές επιθυμούσε 
να επεκταθεί στη Γαλλία. Η εταιρεία 
πραγματοποιούσε ήδη πωλήσεις σε 
διάφορες χώρες της ΕΕ και το προ-
ϊόν της ήταν συμβατό με τους κανό-
νες της ΕΕ.
Ωστόσο, οι γαλλικές αρχές δεν ήθε-
λαν να επιτρέψουν την πώληση του 
προϊόντος αυτού στη Γαλλία απαιτώ-
ντας συμπληρωματικές δοκιμές.
Για πάνω από ένα χρόνο, η εταιρεία 

προσπαθούσε να εξασφαλίσει την έγκριση των προϊόντων της στη 
Γαλλία και στο τέλος ζήτησε τη βοήθεια του SOLVIT. Το SOLVIT, 
σε στενή συνεργασία με την εταιρεία, πέτυχε την έγκριση του εν 
λόγω προϊόντος στη Γαλλία. Ανοίγοντας μια νέα αγορά, το SOLVIT 
βοήθησε την εταιρεία να αποφύγει σημαντικές ζημίες.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 11 εβδομάδες.

Γαλλική εταιρεία επιτυγχάνει επιστροφή 
του ΦΠΑ από τη Γερμανία

Γαλλική εταιρεία είχε ζητήσει 
επιστροφή ΦΠΑ από τις γερμα-
νικές αρχές, αλλά η αίτησή της 
παρέμενε αναπάντητη επί 10 
μήνες.
Χάρη στην παρέμβαση του 
SOLVIT, η διαδικασία επιταχύν-
θηκε και η εταιρεία έλαβε τελι-

κά το ποσό που είχε ζητήσει.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 6 εβδομάδες.

Καμία επιπλέον επιβάρυνση για το νορβηγικό 
σκάφος σε λιμάνι του ΗΒ

Νορβηγικό πλοίο που μετέφερε 
λίπασμα από τη Νορβηγία στη 
Βόρεια Ιρλανδία υποχρεώθηκε να 
καταβάλει υψηλότερα τέλη από 
ό,τι τα πλοία από χώρες της ΕΕ.
Δεδομένου ότι η Νορβηγία ανή-
κει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (ΕΟΧ), τα πλοία της πρέπει 

να αντιμετωπίζονται όπως και τα πλοία των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το SOLVIT κατάφερε να πείσει τις λιμενικές αρχές να 
αλλάξουν τα τέλη ανάλογα.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 12 εβδομάδες.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΘΗΚΑΝ
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Επιχειρηματικές προτάσεις
Business proposals

•Profile ID:  BRPL20160411002
A Polish company is a well-known exporter and importer 
of toys and games.  The company cooperates, among the 
others, with wholesalers, chains of stores, retail chains, 
super and hypermarkets, traditional toy stores and 
e-shops.  At the moment they are looking for suppliers 
of toys from all over the world to extend their product 
offer.  Therefore they are looking for partners interested 
in establishing a distribution services agreement.

•Profile ID:  BRSI20160201001
The Slovenian company offers services of import and 
distribution of medical products, devices, equipment, 
gadgets and aids.  It specializes in products that treat/
improve the health, living conditions of the patient and 
facilitate the work of medical staff and cares.

•Profile ID: BRNL20150709001
The Dutch company is looking for innovative products, 
which make outdoor-sports easier or more enjoyable.  
Products should be in the field of skiing, snowboarding, 
hiking, camping, mountain-biking and race-biking.  
Partners are sought who want to offer their branded 
products on the Dutch and Belgian markets.  The 
company has an established network of retailers and an 
active e-commerce platform.  The company would like 
to collaborate within the frame of a distribution services 
agreement.

•Profile ID:  BRPT20160414001
A Portuguese company, acting commercially in the 
sectors of renewable energy (wind and solar) and energy 
efficiency, is looking for partnerships (commercial agency 
agreement and/or distribution services agreement) with 
other companies that have innovative energy solutions/
products and seek their commercialization/distribution.

•Profile ID:  BRPL20151017001
A Polish manufacturer of products for livestock nutrition, 
foliar, fertilisers and agricultural chemicals is searching 
for manufacturers of new components and raw materials 
for production of animal feeds, fertilisers and agricultural 
chemicals.  The components should be of high quality 
and innovative.  The company would like to establish 
cooperation in the frame of manufacturing agreement.

•Profile ID:  BRGR20150921001
Greek import, wholesale and retail group of companies 
dealing exclusively in organic products (both food and 
other) is looking for suppliers or manufacturers of 
organic products (dry and fresh food, vegetables, herbs, 
spices, and cosmetics) to further expand its catalogue 
of goods.  It wishes to set up agency and distribution 
agreements with new partners that can provide organic 
products which are complementary to its existing range.

•Profile ID:  BOGR20151118001
A Greek company specialized in manufacturing 
commercial freezers and coolers for the food and 
beverages industry (such as chest freezers, vertical 
freezers and coolers, island freezers, vitrines for scoop 
ice cream, display freezers, counter top freezers, wine 
and beer coolers) seeks partnership with distributors.

•Profile ID:  BRUK20160128002
A Northern Ireland (UK) based marketing and sales 
company is looking for long-term partnerships with 
manufacturers of high quality speciality foods aimed 
at the delicatessen/food service industries; who are 
interested in generating export sales in Ireland and/or 
the UK through agency agreements.  As well as sales 
activity, the company can provide market research and 
marketing support services.
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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.

Επιχειρηματικές προτάσεις
Business proposals

επιχειρείν

•Profile ID:  BRUK20160224001
The UK company supply clothing to the security industry 
in particular those providing close protection and security 
guarding service.  The clothing required will need to be 
resistant to tough and high risk environments and harsh 
conditions.  Material and fabric must be breathable, fast 
drying, water and wind proof and rip stop.

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

•Profile ID:  BRUK20160307001
A UK based pharmaceutical company operating in the 
orphan drug sector is developing a new experimental 
medicine that could treat and prevent the occurrences 
and symptoms of a rare genetic disease of the 
gastrointestinal tract, for which there is no treatment 
yet.  The company seeks partners to perform clinical 
trials under a services agreement on patients affected by 
this rare disease with the goal of validating the efficacy 
of their product.

•Profile ID:  BRUK20160324001
A new UK South West fashion clothing company has 
developed a small, elegant, premium 12 piece collection 
for taller women.  Partners capable of tailoring to the 

taller frame and offering high quality garments are 
sought for manufacturing agreement.

•Profile ID:  BRUK20160223002
The UK charity work to give young talent the training 
and exposure they need to seek employment in the 
fashion and journalism industries.
The UK charity is interested in finding partners form 
the creative and media sectors for joint venture to help 
them develop their enterprise overseas and potentially 
collaborate on EU funded programmes such as Erasmus 
and social inclusion initiatives.

•Profile ID:  BRHR20150312001
A Croatian company established in 1982 is operating 
as a retail seller of footwear.  It’s a family company/
shop with 30 years of experience.  The company is 
interested in spring-summer collection of (leather and 
non-leather) men, women and children shoes.  The 
company is looking for manufacturers or distributors of 
shoes produced in EU member countries, and offering 
distribution services to prospective partners.

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


