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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
διαβάστε

K ατά τη διάρκεια της Πράσινης εβδο-
μάδας της ΕΕ —της μεγαλύτερης 
ετήσιας ευκαιρίας για έναν διάλο-

γο σχετικά με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική 
πολιτική— η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
τους νικητές των βραβείων LIFE Best Awards 
για το 2015. Με τα βραβεία αυτά αναγνωρίζο-
νται τα πλέον αποτελεσματικά και ελπιδοφόρα 
έργα του προγράμ-
ματος LIFE στον 
τομέα της προστα-
σίας της φύσης και 
του περιβάλλοντος, 
η ευρεία εφαρμογή 
των οποίων μπορεί 
να έχει ιδιαίτερα 
θετική επίδραση στο 
περιβάλλον, καθώς 
θα δώσει ώθηση 
στην οικονομική 
ανάπτυξη και θα 
παρέχει σημαντικά 
οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες.
 
Τα έργα που ξεχώρισαν περισσότερο από τον 
κατάλογο των 50 και πλέον επικρατέστερων 
υποψήφιων έργων («Best LIFE projects») έλα-
βαν την τιμητική διάκριση «Best of the Best». 
Στους 11 νικητές περιλαμβάνονται έργα από 
την Κύπρο, την Φινλανδία, την Ουγγαρία, την 
Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία και το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο. 
 
Το έργο που βραβεύθηκε στην Κύπρο είναι το 
«JUNIPERCY — Βελτίωση της κατάστασης 

διατήρησης των ενδημικών δασών αρκεύθου 
στην Κύπρο». Ο κύριος στόχος του έργου ήταν 
να προαγάγει και να καταστήσει δυνατή τη μα-
κροπρόθεσμη διατήρηση των αυτοχθόνων δα-
σών αρκεύθου στην Κύπρο. Ως πρώτο βήμα 
έγινε χαρτογράφηση του στοχοθετημένου οι-
κοτόπου σε τρεις περιοχές του δικτύου Natura 
2000. Αυτό επέτρεψε την εκτίμηση των 

απειλών και την 
ανάπτυξη σχεδίων 
παρακολούθησης 
και διαχείρισης. 
Τέθηκαν σε εφαρ-
μογή συγκεκριμέ-
νες δράσεις διατή-
ρησης με στόχο τη 
βιώσιμη διαχείριση 
και την αποτελε-
σματική αποκατά-
σταση των οικοτό-
πων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται 

η αναφύτευση, η περίφραξη, η απομάκρυν-
ση της ανταγωνιστικής βλάστησης και μέτρα 
για τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης 
δασικών πυρκαγιών, μεταξύ άλλων μέσω της 
ενίσχυσης της υποδομής για τη διαχείριση των 
επισκεπτών σε δύο από τις τρεις περιοχές, οι 
οποίες αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς 
προορισμούς. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έρ-
γου αυτού ιδρύθηκε η πρώτη τράπεζα σπόρων 
για δασικά είδη στην Κύπρο και δημιουργήθη-
κε ένα απόθεμα αρκετών χιλιάδων δενδρυλλί-
ων αρκεύθου τα οποία καλύπτουν τα τέσσερα 
είδη που συναντώνται στο νησί. 

Ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
οι νικητές των βραβείων LIFE Best Awards 2015 

Συνέχεια στη σελ. 3

• Βραβεύτηκε και το έργο JUNIPERCY από την Κύπρο

http://www.greenweek2016.eu/
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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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Ο κ. Karmenu Vella, Επίτροπος αρμόδιος 
για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέ-
σεις και την Αλιεία, δήλωσε:
 
«Θερμά συγχαρητήρια στους νικητές και 
τους επικρατέστερους υποψηφίους των 
φετινών βραβείων LIFE Best Awards! Τα 
καινοτόμα αυτά έργα δείχνουν πώς αποτε-
λεσματικές δράσεις μικρής κλίμακας, με τη 
βοήθεια της χρηματοδότησης από το πρό-
γραμμα LIFE, μπορούν να οδηγήσουν σε 
σημαντικά αποτελέσματα τα οποία μπορούν 
να αναπαραχθούν σε διασυνοριακό επίπε-
δο, με οφέλη για όλους. Αυτή είναι η πραγ-
ματική προστιθέμενη αξία του προγράμμα-
τος LIFE για την ΕΕ —ότι δρα ως καταλύτης 
για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που 
βοηθούν στην οικοδόμηση ενός οικολογικό-
τερου μέλλοντος». 
 
Τα κριτήρια επιλογής των έργων που θα χα-
ρακτηριστούν ως «Best Projects» εστιάζουν 
στη συμβολή τους τόσο στην άμεση όσο και 
στη μακροπρόθεσμη βελτίωση των περι-
βαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών 
συνθηκών, στον βαθμό καινοτομίας και τη 
δυνατότητα μεταβίβασής τους, καθώς και 
στη συνάφειά τους με την ακολουθούμενη 

πολιτική και στη σχέση κόστους-αποτελε-
σματικότητας.
 
Τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν τα τρία 
σκέλη του προγράμματος LIFE: φύση, πε-
ριβάλλον, ενημέρωση και επικοινωνία.
 
Ιστορικό
 
Η Πράσινη εβδομάδα της ΕΕ για το 2016 
(#EUGreenWeek) επικεντρώνεται στις πο-
λυάριθμες πτυχές των πράσινων επενδύ-
σεων, αναδεικνύοντας χρηματοδοτικά έργα 
που είναι επωφελή τόσο για την οικονομία 
όσο και για το περιβάλλον. Η ΕΕ εφαρμόζει 
μια σειρά από προγράμματα χρηματοδότη-
σης που έχουν στόχο να στηρίξουν τη με-
τάβαση προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα, αποδοτικό ως 
προς τη χρήση των πόρων και βιώσιμο. Ένα 
από αυτά είναι και το LIFE, το χρηματοδο-
τικό μέσο της ΕΕ για δράσεις σχετικά με το 
περιβάλλον και το κλίμα, το οποίο εστιάζει 
σε επιτυχημένα πράσινα έργα που μπορούν 
να υλοποιηθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα και 
να αναπαραχθούν σε ολόκληρη την ΕΕ.
 
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης LIFE εφαρ-

μόζεται από το 1992 και έχει συγχρημα-
τοδοτήσει περισσότερα από 4 000 έργα 
σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες, 
κινητοποιώντας 7,8 δισ. ευρώ και συμβάλ-
λοντας με 3,4 δισ. ευρώ στην προστασία 
του περιβάλλοντος και του κλίματος. Περί-
που 1 100 έργα βρίσκονται στο στάδιο της 
υλοποίησης. Ο προϋπολογισμός για το πρό-
γραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2020 
ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες 
τιμές και περιλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα 
για δράσεις σχετικά με το περιβάλλον και 
ένα υποπρόγραμμα για δράσεις σχετικά με 
το κλίμα.
 
Το πρόγραμμα LIFE έχει ήδη συγχρημα-
τοδοτήσει περισσότερα από 650 έργα που 
σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, με 
συνολικό προϋπολογισμό ύψους άνω του 
1,6 δισ. ευρώ. Τα περισσότερα από αυτά 
τα έργα αφορούν τα απόβλητα, με την απο-
δοτική χρήση των υδάτινων πόρων να απο-
τελεί επίσης σημαντική προτεραιότητα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το πρόγραμμα LIFE:
http://ec.europa.eu/life  

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη
Παράταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων µετά από έναν πρώτο επιτυχηµένο χρόνο

Έ να χρόνο μετά τη δημιουργία 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρα-
τηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), 

η Επιτροπή εξετάζει τι λειτούργησε καλά 
στο Επενδυτικό Σχέδιο, τι θα μπορούσε να 
βελτιωθεί και ποια θα είναι η μελλοντική 
του πορεία. 

Δεκαοκτώ μήνες αφότου ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούν-
κερ δρομολόγησε το Επενδυτικό Σχέδιο για 
την Ευρώπη και ένα χρόνο από τη δημιουρ-
γία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), η Επιτροπή προβαίνει 
σε απολογισμό των μέχρι σήμερα αποτελε-
σμάτων. Σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει 
την εμπειρία που αποκόμισε και διατυπώνει 
σαφείς προτάσεις για ένα φιλόδοξο μέλλον 
του ΕΤΣΕ. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γι-
ούνκερ δήλωσε: «Το Επενδυτικό Σχέδιο 
λειτουργεί και διαψεύδει τους απαισιόδο-

ξους. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων δημιουργεί θέσεις απασχόλη-
σης και κινητοποιεί επενδύσεις στην πραγ-
ματική οικονομία καθημερινά. Γι’ αυτό, 
προτείνουμε να συνεχιστεί η λειτουργία του 
και μετά το 2018. Ας έχουμε φιλόδοξους 
στόχους για την επανεκκίνηση των επενδύ-
σεων στην Ευρώπη.»

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την Απασχό-
ληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την 
Ανταγωνιστικότητα, πρόσθεσε: «Μαζί με την 
ΕΤΕπ πετύχαμε πολλά το τελευταίο 12μηνο. 
Στηρίξαμε καινοτόμα ενεργειακά έργα, κέ-
ντρα υγειονομικής περίθαλψης, έργα αστι-
κής ανάπτυξης και ευρυζωνικών δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων. Περίπου 150.000 μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση 
σε νέα χρηματοδότηση. Δημιουργήσαμε 
ένα κέντρο για την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης στους 

φορείς υλοποίησης έργων. Ξεκινήσαμε τη 
λειτουργία μιας νέας διαδικτυακής πύλης 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-
βάλλουν τα προς υλοποίηση έργα τους σε 
επενδυτές από όλον τον κόσμο. Υπάρχουν 
ωστόσο κι άλλα να γίνουν: πρέπει να συνε-
χίσουμε την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, 
αυτού του μοναδικού στο είδος του πλεονε-
κτήματος της ΕΕ, και τα κράτη μέλη πρέπει 
να εργαστούν για την άρση των εμποδίων 
στις επενδύσεις.»

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επεν-
δύσεων (ΕΤΣΕ) βρίσκεται στο επίκεντρο 
του Επενδυτικού Σχεδίου που εκπόνησε η 
παρούσα Επιτροπή. Διοικείται από τον όμι-

Συνέχεια στη σελ. 4

Οι νικητές των βραβείων LIFE Best Awards 2015

http://www.eib.org/efsi/index.htm
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λο της ΕΤΕπ και τηρεί αυστηρά το χρονοδι-
άγραμμά του για την κινητοποίηση συμπλη-
ρωματικών επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 
315 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία 
μέχρι τα μέσα του 2018. Το ΕΤΣΕ παρέχει 
εγγυήσεις πρώτης ζημίας, κι έτσι η ΕΤΕπ 
μπόρεσε να επενδύσει σε περισσότερα 
έργα, και μάλιστα σε έργα υψηλότερου 
κινδύνου, αλλά και ταχύτερα απ’ ό,τι θα 
μπορούσε χωρίς το ΕΤΣΕ. Σε γενικές γραμ-
μές, το ΕΤΣΕ δραστηριοποιείται ήδη σε 26 
κράτη μέλη και, με βάση τις παρεμβάσεις 
που έχουν ήδη εγκριθεί, αναμένεται να δι-
αθέσει 100 δισ. ευρώ σε επενδύσεις. Μέ-
χρι σήμερα, αυτές που έχουν επωφεληθεί 
ιδιαίτερα από το ΕΤΣΕ είναι οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επίσης, για 
να ενθαρρύνουν την αύξηση των δραστηρι-
οτήτων του ΕΤΣΕ στα κράτη μέλη όπου έχει 
περιορισμένη παρουσία, η ΕΤΕπ και η Επι-
τροπή θα δραστηριοποιηθούν εντατικότερα 
σε τοπικό επίπεδο. 

Τώρα εγκαινιάσαμε επίσημα ένα άλλο ερ-
γαλείο του Επενδυτικού Σχεδίου, την Ευρω-
παϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ), 
μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα φέρνει 
σε επαφή Ευρωπαίους φορείς υλοποίη-
σης έργων και επενδυτές από την ΕΕ και 
όλο τον κόσμο. Η πύλη αυτή θα αυξήσει 
την προβολή των έργων που παρουσιάζουν 
επενδυτικό ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη. 
Πρόκειται για κάτι που ζήτησαν οι επενδυ-
τές και η Επιτροπή ανταποκρίθηκε. (Δείτε 
το βίντεο για τη νέα πύλη εδώ).

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμ-
βουλών (ΕΚΕΣ) παρέχει τεχνική βοήθεια 
και εξατομικευμένες συμβουλές σε φορείς 
υλοποίησης έργων από τον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα. Ο κόμβος αυτός έχει ήδη 
ανταποκριθεί σε πάνω από 160 αιτήσεις. 
Αν και πρόκειται για πολλά υποσχόμενο ξε-
κίνημα, η Επιτροπή και η ΕΤΕπ συνεργάζο-
νται ώστε οι συμβουλευτικές υπηρεσίες να 
αποκτήσουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα 
και να βρίσκονται πιο κοντά στις ενδιαφερό-
μενες επιχειρήσεις.

Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή εξέδωσε κα-
τευθύνσεις για το πώς μπορούν τα Ευρω-
παϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
(ΕΔΕΤ) να συνδυαστούν με το ΕΤΣΕ ώστε 
να μπορούν να γίνουν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες επενδύσεις. Μια πρώτη δέσμη 
έργων υλοποιείται ήδη χάρη σε χρηματοδό-
τηση από αυτόν τον συνδυασμό, ο οποίος 
θα απλουστευτεί περαιτέρω. 

Τέλος, η Επιτροπή έχει ήδη λάβει ορισμένα 

μέτρα με σκοπό τη βελτίωση του επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών 
χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του τρίτου 
πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου. Στις 
πρωτοβουλίες αυτές συγκαταλέγεται η μεί-
ωση των κεφαλαιακών επιβαρύνσεων για 
τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επι-
χειρήσεις. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενη-
μέρωσαν την Επιτροπή ότι ορισμένοι από 
τους κανόνες της οδηγίας Φερεγγυότητα 
II τις απέτρεπαν από το να επενδύσουν σε 
υποδομές, αλλά τώρα αυτό το εμπόδιο εξα-
λείφθηκε. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά 
πόσο κρίνεται σκόπιμο να μειωθούν με πα-
ρόμοιο τρόπο οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις 
των τραπεζών για ανοίγματα σε υποδομές, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις για την 
κεφαλαιακή αντιμετώπιση των τραπεζικών 
ανοιγμάτων. Για να διευκολυνθούν οι επεν-
δύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στην 
Ευρώπη, η Επιτροπή θα προτείνει επίσης 
ορισμένες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο 
που διέπει τα επιχειρηματικά κεφάλαια. Σε 
συνεργασία με την Eurostat, η Επιτροπή θα 
αποσαφηνίσει, και όπου κρίνεται σκόπιμο, 
θα επανεξετάσει τις κατευθύνσεις σχετικά 
με τις λογιστικές πτυχές των συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Για να δοθεί πε-
ραιτέρω νομική ασφάλεια στους επενδυτές 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση υποδομών, 
η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση για 
την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπου 
περιέχονται σχετικές πρακτικές κατευθυ-
ντήριες γραμμές. 

Η ανακοίνωση σχετικά με την υλοποίηση 
του θεματολογίου για την ενιαία αγορά, 
που επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα, υπο-
γραμμίζει τα διάφορα στάδια των εργασιών 
που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ή πρόκει-
ται να πραγματοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ, 
με σκοπό τη δημιουργία ενός φιλικού επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος που θα ενθαρ-
ρύνει την καινοτομία και θα επενδύει στο 
ανθρώπινο δυναμικό. Οι εργασίες αυτές πε-
ριλαμβάνουν τη δημιουργία μιας ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς, την υλοποίηση της αγοράς 
χωρίς σύνορα για τις υπηρεσίες και την 
απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ, μέχρι και 
τη βελτίωση της πρόσβασης νεοσύστατων 
επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά κεφάλαια 
και την επένδυση σε δεξιότητες. Η Επιτρο-
πή συνεργάζεται επίσης με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τη σύσταση 
ενός πανευρωπαϊκού οργανισμού επενδύ-
σεων σε μερίδια άλλων οργανισμών επιχει-
ρηματικού κεφαλαίου, ο οποίος θα συνδυ-
άζει δημόσια χρηματοδότηση με ιδιωτικά 
κεφάλαια με σκοπό την παροχή περαιτέρω 
κινήτρων και την επέκταση νέων επιχειρή-

σεων. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να συ-
νεχίσουν τις διαρθρωτικές τους μεταρρυθ-
μίσεις ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια και 
η γραφειοκρατία που αποτελούν τροχοπέδη 
για τις επενδύσεις. 
 
Το μέλλον του ΕΤΣΕ

Βασιζόμενη στα θετικά αυτά αποτελέσματα, 
η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα: 

• Λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα 
επιτυχημένη του πορεία, το ενισχυμένο 
ΕΤΣΕ θα συνεχίσει να λειτουργεί και 
πέραν της περιόδου των τριών ετών 
που είχε αρχικά προβλεφθεί, με σκοπό 
να καλύψει τα εναπομένοντα κενά και 
τις ελλείψεις της αγοράς και να συνεχί-
σει να κινητοποιεί, με έντονο το στοιχείο 
της «προσθετικότητας», ιδιωτικά κεφά-
λαια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
καίριας σημασίας για την απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
στην Ευρώπη στο μέλλον. Η Επιτροπή θα 
παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις το 
φθινόπωρο για παράταση της λειτουργί-
ας του ΕΤΣΕ, συνεκτιμώντας την έλλειψη 
δημοσιονομικών πόρων. 

• Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 
ΕΤΣΕ είναι το ισχυρό ενδιαφέρον και η 
συμμετοχή ενδιάμεσων τραπεζών από 
όλη την ΕΕ στη χρηματοδότηση ΜΜΕ, 
μέσω του λεγόμενου σκέλους του ΕΤΣΕ 
για τις ΜΜΕ. Αυτό το σκέλος θα επε-
κταθεί γρήγορα, εντός του ισχύοντος 
πλαισίου, προς όφελος των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα 
συνεργαστεί με το διοικητικό συμβούλιο 
του ΕΤΣΕ προκειμένου να αξιοποιήσει 
όλες τις δυνατότητες που παρέχει ο κανο-
νισμός ΕΤΣΕ, με σκοπό την ενίσχυση του 
σκέλους για τις ΜΜΕ.

• Η Επιτροπή θα διερευνήσει τη δυνατότη-
τα χρήσης ενός μοντέλου του τύπου του 
ΕΤΣΕ για επενδύσεις σε αναπτυσσόμε-
νες τρίτες χώρες.

• Η συνδυασμός της στήριξης από το 
ΕΤΣΕ με τα ΕΔΕΤ θα απλουστευτεί πε-
ραιτέρω και θα αρθούν οι νομοθετικοί και 
άλλου είδους φραγμοί που εμποδίζουν 
τέτοια συνδυασμένη δράση. 

• Ο Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών θα 
ενισχυθεί ώστε να αυξηθεί η παρέμβα-

Συνέχεια από σελ. 3
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http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I115353
http://www.eib.org/eiah/index.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-329_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1161_en.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16901
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
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σή του σε τοπικό επίπεδο και να εντατι-
κοποιηθεί η συνεργασία του με εθνικές 
αναπτυξιακές τράπεζες.

• Η δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών 
θα προωθηθεί περισσότερο, με την ανά-
ληψη ισχυρής δέσμευσης εκ μέρους της 
Επιτροπής, του ομίλου της ΕΤΕπ, εθνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών και άλλων σχετι-
κών φορέων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό για τα μικρής κλίμακας έργα. 

• Η ενεργειακή απόδοση είναι αναμφίβολα 
ένας από τους πλέον επιτυχημένους το-
μείς στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Το ΕΤΣΕ θα 
συνεχίσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
της αγοράς βιώσιμων/πράσινων έργων, 
ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη μιας αγο-
ράς πράσινων ομολόγων στην Ευρώπη 
και τη βελτίωση του συντονισμού των 
υφιστάμενων δράσεων.

• Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παράγει 
αποτελέσματα όσον αφορά τις προτεραι-
ότητες για την εσωτερική αγορά. Μαζί 
με την Eurostat, η Επιτροπή θα αποσα-
φηνίσει, και όπου κρίνεται σκόπιμο, θα 
επανεξετάσει τις κατευθύνσεις σχετικά 
με τις λογιστικές πτυχές των συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

• Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να κα-
θορίζουν σαφείς προτεραιότητες, να εκ-
πονούν συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια 
με τη βοήθεια του Κόμβου Επενδυτικών 
Συμβουλών, κυρίως όσον αφορά τα δια-
συνοριακά έργα, και να διαρθρώνουν τα 
σχέδιά τους με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο ώστε να χρησιμοποιούν στο έπακρο τα 
χρηματοδοτικά μέσα. Στο πλαίσιο της δια-
δικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τα 
κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις για την άρση 
των εθνικών εμποδίων στις επενδύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες 

Περισσότερες πληροφορίες για το δελτίο 
Τύπου θα βρείτε στο Ενημερωτικό σημεί-
ωμα.
Για την πλήρη ανακοίνωση Απολογισμός 
του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη 
και τα επόμενα βήματα, κάντε κλικ εδώ. 
Για τον πλήρη κατάλογο των έργων που 
έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το 
ΕΤΣΕ, κάντε κλικ εδώ.
Για τον πλήρη κατάλογο των συμφωνιών 
ΜΜΕ που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότη-
ση από το ΕΤΣΕ, κάντε κλικ εδώ.

Τα τελευταία στοιχεία για το ΕΤΣΕ και μια 
ανάλυση ανά τομέα και χώρα, βρίσκονται 
εδώ. 
Περισσότερες πληροφορίες για το Επενδυ-
τικό Σχέδιο θα βρείτε στις Συχνές Ερωτή-
σεις.

Ιστορικό

Η οικονομική κρίση οδήγησε σε κατακόρυ-
φη μείωση των επενδύσεων σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο απαιτούνται συλλογικές και συντονι-
σμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
για να αναστραφεί η πτωτική αυτή τάση και 
να επανέλθει η Ευρώπη σε τροχιά οικονομι-
κής ανάκαμψης. Υπάρχουν επαρκείς διαθέ-
σιμοι πόροι και πρέπει να κινητοποιηθούν σε 
ολόκληρη την ΕΕ για τη στήριξη των επεν-
δύσεων. Δεν υπάρχει μια μοναδική, απλή 
απάντηση, ή ένα κουμπί που μπορούμε να 
πατήσουμε για να φέρουμε ανάπτυξη, ούτε 
μπορούμε να εφαρμόσουμε ενιαία λύση για  
όλα τα προβλήματα. Η οικονομική προσέγ-
γιση της Επιτροπής βασίζεται σε τρεις πυ-
λώνες: διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για 
να εισέλθει η Ευρώπη σε μια νέα αναπτυξι-
ακή πορεία, δημοσιονομική υπευθυνότητα 
για την αποκατάσταση της ευρωστίας των 
δημόσιων οικονομικών και την παγίωση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, και επεν-
δύσεις για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης 
και διατήρησή της σε βάθος χρόνου. 

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη βρί-
σκεται στο επίκεντρο αυτής της στρατηγι-
κής. Επικεντρώνεται στην άρση των εμποδί-
ων στις επενδύσεις, στην προβολή και την 
τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και 
στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και 
υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων. Μετά 
από έναν χρόνο λειτουργίας, το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 
έχει ήδη φέρει θετικά αποτελέσματα. 

Χρηματοδοτήσεις ΕΤΣΕ – Τελευταία στοι-
χεία 

Μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει εγκρίνει 64 έργα 
για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, 
τα οποία αντιπροσωπεύουν συνολικά κον-
δύλια ύψους 9,3 δισ. ευρώ. Το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει εγκρίνει 
185 συμφωνίες χρηματοδότησης ΜΜΕ, 
με συνολική χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ 
ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Περίπου 141.800 
ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιο-
ποίησης αναμένεται να ωφεληθούν. Συνολι-
κά, τα έργα αυτά υλοποιούνται σε 26 κρά-
τη μέλη και αναμένεται να κινητοποιήσουν 
συνολικές επενδύσεις ύψους άνω των 100 
δισ. ευρώ. 

Συνέχεια από σελ. 4

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1967_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_el
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5419_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_el
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Σύστημα επιτήρησης για χαλυβούργικα προϊόντα

Σ ας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 2016/670 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει καθι-

ερωθεί σύστημα επιτήρησης για ορισμένα 
χαλυβουργικά προϊόντα, το οποίο θα ισχύει 
μέχρι τις 15 Μαΐου 2020.

Για να εισαχθούν (τεθούν σε ελεύθερη κυ-
κλοφορία) στην ΕΕ τα χαλυβουργικά προϊ-
όντα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 
Ι του Κανονισμού απαιτείται άδεια εισαγω-
γής.

Το μέτρο ισχύει για όλες τις τρίτες χώρες.  
Τα προϊόντα καταγωγής Νορβηγίας, Ισλαν-
δίας και Λιχτενστάιν εξαιρούνται.

Εξαιρούνται επίσης τα προϊόντα με καθαρό 
βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2.500 χιλιό-
γραμμα.

Οι εισαγωγείς για να εξασφαλίσουν την 
απαραίτητη άδεια εισαγωγής πρέπει να 
υποβάλουν το έντυπο αίτησης κατάλληλα 
συμπληρωμένο και το τιμολόγιο ή αντίγρα-
φο της σύμβασης πώλησης ή αγοράς.

Σε περιπτώσεις που τα εμπορεύματα δεν 
αγοράζονται απευθείας από τη χώρα παρα-
γωγής, ο εισαγωγέας προσκομίζει πιστοποι-
ητικό παραγωγής του χαλυβουργείου.

Σας παραθέτουμε πιο κάτω τον κατάλογο 
των προϊόντων που υπόκεινται σε εκ των 
προτέρων επιτήρηση.

Ο Κανονισμός 2016/670 έχει δημοσιευτεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L115 με 
ημερομηνία 29/4/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Τουρισμού, στα τηλέφωνα 22 
867332, 22867197 και 22867220.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος προϊόντων που υπόκεινται σε εκ 
των προτέρων επιτήρηση από την Ένωση.
 
7207 11 14  7304 
7208  7305 
7209  7306 
7210  7307 19 10 
7211  7307 23 

7212  7307 91 00 
7213  7307 93 11 
7214  7307 93 19 
7215  7307 99 80 
7216  7318 12 90 
7217  7318 14 91 
7219  7318 14 99 
7220  7318 15 41 
7221  7318 15 59 
7222  7318 15 69 
7223  7318 15 81 
7225  7318 15 89 
7226  7318 15 90 
7227  7318 16 19 
7228  7318 16 99 
7301  7318 19 00 
7302  7318 21 00 
7303  7318 22 00 

	  

Σ ας πληροφορούμε ότι,  η ενότητα ηλεκτρονικής 
μάθησης(e-learning) «Δίκαιο του Καταναλωτή» εί-
ναι τώρα διαθέσιμη και στα ελληνικά.

Αξιοποιήστε αυτήν την ευκαιρία για να ενισχύσετε τις γνώ-
σεις σας, να αναπτύξετε την τεχνογνωσία σας και να εν-
δυναμώσετε τον οργανισμό σας δηλώνοντας συμμετοχή σε 
αυτήν την ενότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ενότητα, επισκεφθεί-
τε την ιστοσελίδα μας στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://
www.consumerchampion.eu/training/e-learning/consumer-
law).

Αν ενδιαφέρεστε, συνδεθείτε στον Consumer Champion λο-
γαριασμό σας και δηλώστε συμμετοχή σε αυτήν την ενότητα. 

Αν δεν έχετε ακόμη λογαριασμό, εγγραφείτε τώρα και επω-
φεληθείτε από όλες τις δυνατότητες που σας παρέχουμε. Για 
περισσότερες πληροφορίες για το πως να δηλώσετε συμμε-
τοχή για τις ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, παρακαλείσθε 
να επισκεφθείτε το τμήμα των συνήθων ερωτήσεων FAQ.

http://www.consumerchampion.eu/content/faq
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Η νέα πρόταση της Επιτροπής βοηθά την Κύπρο και την Ελλάδα

Η Επιτροπή προτείνει τη διατήρη-
ση του ποσοστού συγχρηματο-
δότησης της ΕΕ ύψους 85 % 

για την Κύπρο και την παράταση του μη-
χανισμού «συμπληρωματικής πληρωμής» 
(«top-up»), κάτι που μπορεί να ωφελήσει 
την Ελλάδα.

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
επηρέασε βαθύτατα τους εθνικούς και πε-
ριφερειακούς προϋπολογισμούς σε πολλά 
κράτη μέλη, περιορίζοντας τη χρηματοδό-
τηση για όλους τους τύπους επενδύσεων. 
Κατά συνέπεια, η σημασία των Ευρωπα-
ϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Τα-
μείων (ΕΔΕΤ) για τις δημόσιες επενδύσεις 
στην ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά σε ό,τι 
αφορά τη στήριξη της ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως στα 
κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο 
από δημοσιονομικές δυσκολίες.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της 
βοήθειάς της προς αυτά τα κράτη μέλη, 
ούτως ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο 
τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία κατά την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020.

«Σε πολλές χώρες της ΕΕ τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία απο-
τελούν βασική πηγή χρηματοδότησης για 
τις δημόσιες επενδύσεις. Αν πραγματοποι-
ηθούν στρατηγικές επενδύσεις σε τομείς, 
όπως η έρευνα και η καινοτομία ή η χορή-
γηση στήριξης προς τις ΜΜΕ, μπορούν να 
βοηθήσουν ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ευημερία στο μέλλον», δήλωσε η αρμόδια 
επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική 
κ. Corina Crețu, «αλλά ορισμένες φορές η 
έλλειψη ρευστότητας μπορεί να αποτελέ-
σει εμπόδιο για την ομαλή εφαρμογή των 
προγραμμάτων των ΕΔΕΤ. Η νέα πρόταση 
αποδεικνύει ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε 
χείρα βοηθείας. Θέλω όλα τα κράτη μέλη 
να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως 
τις ευκαιρίες που παρέχουν τα Ταμεία».

•Η Κύπρος θα επωφεληθεί από την πα-
ράταση του ποσοστού συγχρηματοδότησης 
της ΕΕ ύψους 85 % 

Ο κανονισμός για τα ΕΔΕΤ για την περίο-
δο 2014-2020 προέβλεπε αρχικώς ότι η 
Κύπρος θα επωφελείτο από ποσοστό συγ-
χρηματοδότησης της ΕΕ ύψους 85 % για 
τα κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή (το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
έως τον Ιούνιο του 2017.

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση 
μετά την επιτυχή έξοδο της Κύπρου από 
το οικονομικό πρόγραμμα και για να δοθεί 
επιπλέον ώθηση στις επενδύσεις, σήμερα 
η Επιτροπή προτείνει να παραταθεί το μέ-
γιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ 
για την Κύπρο ύψους 85 % έως το τέλος 
της περιόδου προγραμματισμού 2014-
2020. Με αυτόν τον τρόπο, το όφελος για 
τον κυπριακό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 
περίπου 99 εκατομμύρια ευρώ.

•Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από την 
παράταση του μηχανισμού «συμπληρωμα-
τικής πληρωμής»

Ο κανονισμός προβλέπει ότι, κατόπιν αι-
τήσεως, οι χώρες που υπάγονται σε προ-
γράμματα στήριξης της σταθερότητας επω-
φελούνται από μια προσωρινή αύξηση των 
πληρωμών κατά 10 % (το λεγόμενο «top-
up») έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Η συμπληρωματική αυτή πληρωμή είχε 
ως αποτέλεσμα την άμεση ελάφρυνση της 
δημοσιονομικής πίεσης και εξασφάλισε με-
γαλύτερη ρευστότητα για την έναρξη επεν-
δύσεων. Από το 2011 έως το 2015, χάρη 
σ’ αυτή τη διάταξη, η Ελλάδα έλαβε ήδη 
1,3 δισ. ευρώ νωρίτερα απ’ ό,τι είχε προ-
γραμματιστεί. Αυτό επέτρεψε να ξεκινήσει 
ταχύτερα η υλοποίηση των συγχρηματοδο-
τούμενων από την ΕΕ έργων, προς όφελος 
της πραγματικής οικονομίας.

Τώρα η Επιτροπή προτείνει να παραταθεί 
η επιλεξιμότητα για τον εν λόγω μηχανισμό 
συμπληρωματικής πληρωμής πέρα από τον 
Ιούνιο του 2016, κάτι που θα βοηθήσει την 
Ελλάδα να επανέλθει σε πορεία βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Η πρόταση πρέπει τώρα να εγκριθεί από το 

θέμα

Συνέχεια  στη σελ. 8

Διατηρείται το ποσοστό 85% 
για συγχρηματοδότηση της ΕΕ για την Κύπρο

• Νέες ευκαιρίες παρέχουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
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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. 7

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  

Ιστορικό
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 κα-
θορίζει τους κοινούς κανόνες που ισχύουν 
για τα ΕΔΕΤ.

Το άρθρο 24 του εν λόγω κανονισμού 
προβλέπει ότι, κατόπιν αιτήσεως κράτους 
μέλους που αντιμετωπίζει προσωρινές δη-
μοσιονομικές δυσκολίες, δηλαδή μίας εκ 
των χωρών που έχουν λάβει χρηματοδο-
τική ενίσχυση στο πλαίσιο προγράμματος 
μακροοικονομικής προσαρμογής μετά τον 
Δεκέμβριο του 2013, οι ενδιάμεσες πλη-
ρωμές είναι δυνατόν να αυξηθούν κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες υπεράνω του ποσο-
στού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευ-
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Η διάταξη 
αυτή εφαρμόζεται επί του παρόντος έως τις 
30 Ιουνίου 2016.

Το άρθρο 120 του εν λόγω κανονισμού 
προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως τις 30 Ιουνίου 2017 το ανώτατο ποσο-
στό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε 
άξονα προτεραιότητας όλων των επιχειρη-
σιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτού-
νται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στην Κύπρο 
καθορίζεται σε 85 % αντί για το 50 % που 
ισχύει για τα κράτη μέλη ή τις ευρωπαϊκές 

περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω 
από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ.

Ο κανονισμός απαιτεί από την Επιτροπή 
να επανεξετάσει τις εν λόγω δύο δημοσι-
ονομικές διατάξεις και, εάν απαιτείται, να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση πριν από τις 
30 Ιουνίου 2016 με σκοπό την ενδεχόμενη 
παράτασή τους.

Με την απόφαση που ελήφθη σήμερα δεν 
τροποποιείται η κατανομή κονδυλίων των 
ΕΔΕΤ της περιόδου 2014-2020 για τα 
κράτη μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες
Πρόταση
Έκθεση

Γεωργία: Δυο νέες ονομασίες προϊόντων 
προστατεύονται ως γεωγραφικές ενδείξεις

Η Επιτροπή ενέκρινε την προσθή-
κη δύο νέων ονομασιών προϊό-
ντων στο μητρώο των Προστα-

τευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ). 
 Το «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» είναι επι-
δόρπιο από την Κύπρο. Πρόκειται για ένα 
μείγμα ροδοπέταλων, ζάχαρης και νερού, 
το οποίο παρασκευάζεται στην περιοχή 
Αγρού. Τα ροδοπέταλα είναι από τριαντα-
φυλλιές της ποικιλίας Rosa damascene 
και η συγκομιδή τους γίνεται μόνο κατά τις 
πρώτες πρωινές ώρες, όταν τα τριαντάφυλ-
λα δεν είναι ακόμη τελείως ανοικτά και τα 

πέταλα εξακολουθούν να είναι νωπά. Στη 
συνέχεια, τα ροδοπέταλα βράζονται σε ζε-
στό νερό μαζί με ζάχαρη και χυμό λεμονιού 
και ακολούθως το μείγμα, αφότου κρυώσει, 
συσκευάζεται σε βαζάκια και θερμαίνεται 
στον φούρνο. 

 Τα “Κrupnioki Śląskie” είναι παραδοσια-
κά χοιρινά λουκάνικα με καρυκεύματα σε 
φυσικό έντερο από την Πολωνία. Τα λου-
κάνικα αυτά ήταν ήδη διαδομένα στην περι-
οχή της Σιλεσίας τη δεκαετία του 1830 και 
έγιναν ακόμη πιο δημοφιλή αργότερα κατά 

τον 19ο αιώνα με την ανάπτυξη της εξορυ-
κτικής βιομηχανίας. Τα “Krupnioki Śląskie” 
παράγονται στις επαρχίες της Σιλεσίας και 
του Οπόλε και στο διοικητικό διαμέρισμα 
Dziadowa Kłoda. 

Οι δύο νέες ονομασίες προϊόντων θα προ-
στεθούν στο μητρώο των ΠΓΕ, το οποίο ήδη 
περιλαμβάνει περισσότερα από 1 350 προ-
ϊόντα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρεί-
τε στις  ιστοσελίδες για τα προϊόντα ποιότη-
τας και στη βάση δεδομένων DOOR για τα 
προστατευόμενα γεωργικά προϊόντα. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0211(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0220(04)&from=EN
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/eafrd
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/emff
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/reports/pdf/rep_2016_414_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/reports/pdf/rep_2016_414_en.pdf
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Επιχειρηματικές προτάσεις
Business proposals

•Profile ID:  BRSG20160128001
A Singapore snacks manufacturer is looking for 

suppliers of raw nuts, dried fruits, beans, crisps 

and other types of snacks from various countries 

in Europe.

•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.

•Profile ID: BRRO20160328001
A Romanian company specialized in the distribution 

of dental and medical supplies, instruments and 

equipment for dental and medical offices, private 

clinics, hospitals, pharmacies and health centers all 

over the country is expending its products portfolio 

and is looking for manufacturers from Europe 

interested in Romanian market.  The company is 

willing to operate under distribution agreement.

•Profile ID:  BRPT20160602001
A Portuguese company specialized in the 

production and distribution of different varieties of 

chocolate is searching for chocolate manufacturers 

of innovative chocolate bars (“free from”, organic 
and other) in Europe.  The company is looking 
for partners that would be interested to produce 
their trade mark products under a manufacturing 
agreement.

•Profile ID:  BRNL20160510001
A young Dutch company in sugar free candies and 
snacks is growing rapidly.  The company offers fair 
products that are tasteful and contain no harmful 
ingredients that can be avoided.  Products are 
available in canteens, entertainment parks and 
supermarkets.  To extend the range of products 
under their own trade mark, the company is looking 
for a manufacturer that can make popped chips 
preferably of a mixture of potato and soya in the 
frame of a manufacturing agreement.

•Profile ID:  BRNL20160304001
A Dutch company has a well-established market 
position in the Netherlands in the high quality food 
sector.  They are interested in contacts with potential 
partners that produce high quality delicatessen 
products, especially gluten-free products, coffee 
syrups, cantucinni (biscuits), sweet and savoury 
products that fit in their portfolio.  The Dutch 
company is willing to negotiate various kinds of 
commercial agency or distribution agreements.

•Profile ID:  BRBE20160120001
A Belgian company specialized in the production 
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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

and distribution of meal components with meat is 
looking for new producers of meat, fruit, vegetables, 
milk, pasta, spices, sauces.  For non food products, 
the company is looking for packaging products and 
skewer sticks.  The company wants to develop 
distribution services agreements with the potential 
partners.

•Profile ID:  BRUK20160524001
Young UK independent designer seeks garment 
manufacturer with expertise in luxury finishes to 
produce fine silk loungewear and nightwear and 
silk cotton beach cover-ups.

•Profile ID:  BRUK20160517001
An experienced UK alcohol distributor is seeking 
new European wine and beer products to import 
and distribute in the UK.  The company are 
accredited and able to sell the beer and wine via 
their own online retail and/or wholesale channels.  
They also have British wine and beer for export if 
this is of interest.  They are seeking distribution 
agreements with European distillers, breweries and 
wineries.

•Profile ID:  BRFR20150226001
A French manufacturer of eco-friendly bags made 
of recycled marine textiles is looking for collection 
companies able to supply used sails and marine 
textiles.  They want to collaborate under a 
subcontracting agreement.

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




