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διαβάστε

Τ ο OiRA (Online, interactive 
Risk Assessment) είναι μια 
ολοκληρωμένη, εύχρηστη και 

δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή.  Είναι ένα 
διαδραστικό εργαλείο αξιολόγησης των 
κινδύνων το οποίο επιτρέπει με εύκολο 
και τυποποιημένο τρόπο, τη δημιουργία 
της εκτίμησης των κινδύνων ανά τομέα 
οικονομικής δραστηριότητας.

Το εργαλείο OiRA βοηθά τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις 
να εφαρμόσουν σε μια σειρά από στάδια τη διαδικασία της 
διενέργειας εκτίμησης κινδύνων, από τον εντοπισμό και την 
αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας μέχρι τη λήψη 
αποφάσεων για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης των κινδύνων 
και την ανάληψη δράσης.  Επίσης, επιτρέπει στους εργοδότες να 
παρακολουθούν τις εν λόγω διαδικασίες και να συντάσσουν τις 
σχετικές εκθέσεις όπως η γραπτή εκτίμηση κινδύνων.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία προχώρησε στην ετοιμασία τεσσάρων (4) νέων εργαλείων 
εκτίμησης κινδύνων OiRA, προσαρμοσμένων στα κυπριακά 
δεδομένα. 

Τα εργαλεία αυτά αφορούν τους ακόλουθους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας:

1. Συνεργεία επισκευής και βαφής οχημάτων
2. Καφεστιατόρια
3. Μικρά και εμπορικά καταστήματα
4. Μικρά τουριστικά καταλύματα

Τα εργαλεία είναι προσβάσιμα στη 
ιστοσελίδα https://oiraproject.
eu/el/oira-tools?text=&field_
country[12]=12&sort=alphabetically 
και έχουν σκοπό να βοηθήσουν τις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να 
πραγματοποιήσουν την αξιολόγηση του 
κινδύνου στον τομέα δραστηριότητάς 

τους. Οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται κατά θέμα και παρέχονται 
συμβουλές για τη βελτίωση της κατάστασης.

Να αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχουν άλλα πέντε (5) εργαλεία 
εκτίμησης κινδύνων OiRA από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία προσαρμοσμένα στα κυπριακά δεδομένα, τα οποία 
σχετίζονται με τους ακόλουθους κλάδους: 

1. Κρεοπωλεία 
2. Κλάδος εταιρειών τροφοδοσίας 
3. Σχολικές μονάδες
4. Κομμωτήρια
5. Εργασίες Γραφείου – Δημόσια Διοίκηση

Στην ιστοσελίδα https://oiraproject.eu/en/promotional-
resources-search?text=&field_country%5B12%5D=12&field_
promotional_material_type%5B288%5D=288&field_
promotional_material_type%5B1106%5D=1106&sort=date 
θα βρείτε σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια για τον κάθε κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας. 

Σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε άλλες 
χώρες της ΕΕ,  μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
https://oiraproject.eu/el/eu-national-partners 

Νέα Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνων OiRA
Αξιοποιήστε τα!

https://oiraproject.eu/el/oira-tools?text=&field_country%5b12%5d=12&sort=alphabetically
https://oiraproject.eu/el/oira-tools?text=&field_country%5b12%5d=12&sort=alphabetically
https://oiraproject.eu/el/oira-tools?text=&field_country%5b12%5d=12&sort=alphabetically
https://oiraproject.eu/el/promotional-resources-search?text=&field_country[12]=12&field_promotional_material_type[288]=288&field_promotional_material_type[1106]=1106&sort=date
https://oiraproject.eu/el/promotional-resources-search?text=&field_country[12]=12&field_promotional_material_type[288]=288&field_promotional_material_type[1106]=1106&sort=date
https://oiraproject.eu/el/promotional-resources-search?text=&field_country[12]=12&field_promotional_material_type[288]=288&field_promotional_material_type[1106]=1106&sort=date
https://oiraproject.eu/el/promotional-resources-search?text=&field_country[12]=12&field_promotional_material_type[288]=288&field_promotional_material_type[1106]=1106&sort=date
https://oiraproject.eu/el/eu-national-partners
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Το μέλλον της Ευρώπης: Ο πρόεδρος 
Γιούνκερ κηρύσσει τη δημιουργία της 
ειδικής ομάδας «Κάνουμε λιγότερα με 

πιο αποδοτικό τρόπο»

Σ τις 14 Νοεμβρίου 2017,  ο Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, 
κήρυξε επίσημα τη δημιουργία της ειδικής ομάδας 

«Επικουρικότητα και αναλογικότητα - ‘Κάνουμε λιγότερα με 
πιο αποδοτικό τρόπο’».

Η ειδική ομάδα θα υποβάλει έκθεση στον Πρόεδρο, 
στις 15 Ιουλίου 2018 και θα καταρτίζει συστάσεις για την 
καλύτερη εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας, προσδιορίζοντας τομείς της πολιτικής 
όπου οι εργασίες θα μπορούσαν να ανατεθούν εκ νέου 
περιστασιακά ή και οριστικά στα κράτη μέλη, όπως και 
τρόπους για την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών στη διαμόρφωση και υλοποίηση της 
πολιτικής της ΕΕ.

Η ειδική ομάδα θα αρχίσει τις εργασίες της την 1η 
Ιανουαρίου 2018 και θα προεδρεύεται από τον κ. Φρανς 
Τίμερμαν, πρώτο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, αρμόδιο 
για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, τις διοργανικές 
σχέσεις, το κράτος δικαίου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων. Θα αποτελείται από άλλα 9 μέλη, εκ των 
οποίων 3 θα είναι μέλη εθνικών κοινοβουλίων, 3 από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 3 από την Επιτροπή των 
Περιφερειών. Σε επιστολές που έστειλε ο πρόεδρος 
Γιούνκερ καλεί τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Διάσκεψης των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών Κοινοτικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 
Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) και της 
Επιτροπής των Περιφερειών να ορίσουν τα μέλη που θα 
εκπροσωπούν τα όργανά τους στην ειδική ομάδα.

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 13 
Σεπτεμβρίου 2017, ο πρόεδρος Γιούνκερ παρουσίασε το 
όραμά του για το μέλλον της Ευρώπης, με βάση τη δημόσια 
συζήτηση που δρομολογήθηκε με τη Λευκή Βίβλο για το 
μέλλον της Ευρώπης έως το 2025. Ένα από τα σενάρια 
που υποβλήθηκαν, το σενάριο 4, είχε τίτλο «Κάνουμε 
λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο» και προέβλεπε ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει τις εργασίες της σε 
ορισμένους τομείς, σταματώντας, ταυτόχρονα, τις εργασίες 
ή κάνοντας λιγότερα σε τομείς στους οποίους κρίνεται ότι η 
προστιθέμενη αξία είναι πολύ περιορισμένη ή στους οποίους 
η Ένωση δεν μπορεί να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της. Οι 
εργασίες της ειδικής ομάδας θα συμβάλουν στην περαιτέρω 
εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του χάρτη 

πορείας της Επιτροπής για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και 
πιο δημοκρατική Ένωση. Ο χάρτης πορείας θα ολοκληρωθεί 
έγκαιρα πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στη σύνοδο κορυφής στην πόλη Σιμπίου της Ρουμανίας στις 
9 Μαΐου 2019.

 Ιστορικό 

Οι πολιτικές κατευθύνσεις του προέδρου Γιούνκερ, που 
παρουσιάστηκαν στις 15 Ιουλίου του 2014, δέσμευσαν 
την Επιτροπή να εστιάσει σε 10 τομείς της πολιτικής, 
διαμόρφωσαν τις εργασίες της Επιτροπής τα προηγούμενα 
3 χρόνια και εξασφάλισαν την ανάθεση όσο το δυνατόν 
περισσότερων εργασιών στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή 
ανάπτυξε περισσότερο αυτή την προσέγγιση στη λευκή 
βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης, που εξέδωσε την 1η 
Μαρτίου 2017, στην οποία παρουσιάζονται 5 σενάρια, 
συμπεριλαμβανομένου του σεναρίου «Κάνουμε λιγότερα με 
αποδοτικό τρόπο».

Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
καθορίζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Στόχος της αρχής της επικουρικότητας είναι να 
διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στον πολίτη και ότι η ΕΕ δεν αναλαμβάνει δράση 
παρά μόνον αν η δράση αυτή είναι πιο αποτελεσματική 
από τη δράση σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 
Η αρχή της αναλογικότητας περιορίζει την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της ΕΕ σε ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη 
των στόχων των Συνθηκών. Παράδειγμα της εφαρμογής 
αυτών των αρχών από την παρούσα Επιτροπή είναι η εκ 
νέου ανάθεση του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων στις 
εθνικές αρχές, καθώς το 90 % όλων των μέτρων για τις 
κρατικές ενισχύσεις είναι πλέον στην αρμοδιότητα εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Απόφαση για τη δημιουργία της ειδικής ομάδας 
«Επικουρικότητα και αναλογικότητα - ‘Κάνουμε 
λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο’

Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2017

Λευκή βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης

Πολιτικές κατευθύνσεις του προέδρου Γιούνκερ

https://ec.europa.eu/info/better-regulation-why-and-how_el
https://ec.europa.eu/info/better-regulation-why-and-how_el
https://ec.europa.eu/info/better-regulation-why-and-how_el
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_el
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_el
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_el
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Brexit: H Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει 
την απόφαση των 27 κρατών μελών της ΕΕ 

για τη μετεγκατάσταση των οργανισμών 
που έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία 
που επιτεύχθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2017, στη 
σύνοδο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων 

(σύνθεση άρθρου 50) για τη μετεγκατάσταση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) στο Άμστερνταμ 
και το Παρίσι, αντίστοιχα. Οι δύο αυτοί οργανισμοί 
εδρεύουν επί του παρόντος στο Λονδίνο.

Η μετεγκατάσταση αυτών των δύο οργανισμών 
αποτελεί άμεση συνέπεια —και το πρώτο απτό 
αποτέλεσμα— της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου 
να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 
Μαρτίου 2017. Ο EMA και η ΕΑΤ αποτελούν δύο 
βασικούς ρυθμιστικούς οργανισμούς για την ενιαία 
αγορά της ΕΕ και είναι καίριας σημασίας για την 
έγκριση φαρμάκων και τη ρύθμιση των τραπεζών. 
Πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά και χωρίς 
διακοπή και μετά τον Μάρτιο του 2019.

Η διαδικασία ψηφοφορίας διεξήχθη με βάση τα 
κριτήρια που καθορίστηκαν από τον Πρόεδρο 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και τον Πρόεδρο Ντόναλντ 
Τουσκ και εγκρίθηκαν από τους αρχηγούς κρατών ή 
κυβερνήσεων της ΕΕ των 27 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
(σύνθεση άρθρου 50) της 22ας Ιουνίου 2017. Στις 30 
Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 
αντικειμενική αξιολόγηση των προσφορών που 
υπέβαλαν τα κράτη μέλη.

Τα επόμενα στάδια: η Επιτροπή θα προετοιμάσει τώρα 

τις απαιτούμενες νομικές εργασίες, υποβάλλοντας 
νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση των 
ιδρυτικών κανονισμών των δύο οργανισμών. Οι 
προτάσεις αυτές θα περιορίζονται αυστηρά στο ζήτημα 
της μετεγκατάστασης. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
έχουν συμφωνήσει να δώσουν προτεραιότητα στη 
διεκπεραίωση των εν λόγω νομοθετικών προτάσεων. 
Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί θα 
εξακολουθήσουν να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας αυτής. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί 
εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία της μετεγκατάστασης 
και θα βοηθά τους οργανισμούς, κατά περίπτωση και 
εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, όσον αφορά 
τα θέματα που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, τους κανόνες για τις δημόσιες 
συμβάσεις και τα ζητήματα στελέχωσης.

Ιστορικό του φακέλου

Η απόφαση για τη μετεγκατάσταση του EMA και της 
ΕΑΤ έπρεπε να ληφθεί από τις κυβερνήσεις των 27 
κρατών μελών. Το ζήτημα αυτό δεν εντάσσεται στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Brexit, αλλά 
έπρεπε να συζητηθεί αποκλειστικά από τα 27 κράτη 
μέλη της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Απόφαση σχετικά με τη διαδικασία μετεγκατάστασης 
των οργανισμών της ΕΕ που εδρεύουν στο ΗΒ 
(περιλαμβανομένων των κριτηρίων)

Οδηγός Νομοθεσίας για Επιχειρήσεις – 
Εγγυήσεις Προϊόντων

Σ ας παραθέτουμε πιο κάτω τον ιστοχώρο όπου μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό έντυπο/οδηγό ο 
οποίος ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή και αποσκοπεί να βοηθήσει τις 
κυπριακές επιχειρήσεις να κατανοήσουν/συμμορφωθούν με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για θέματα 

εγγυήσεων προϊόντων.

Για τυχόν διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, 
τηλέφωνο επικοινωνίας 22 200905, αρ. φαξ 22 200975.

http://www.consumer.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/
All/7B02FE086B4FC0CAC2257EFC002FC794?OpenDocument

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/06/22/euco-agencies-relocation/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3583_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/relocation-london-agencies-brexit/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/relocation-london-agencies-brexit/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/relocation-london-agencies-brexit/
http://www.consumer.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/7B02FE086B4FC0CAC2257EFC002FC794?OpenDocument
http://www.consumer.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/7B02FE086B4FC0CAC2257EFC002FC794?OpenDocument
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Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου: Προσπάθεια για διατηρήσιμη 

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

Η Επιτροπή καθορίζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 
επόμενο έτος, διατυπώνει σύσταση πολιτικής για 

τη ζώνη του ευρώ και ολοκληρώνει την αξιολόγηση των 
σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών 
μελών της ζώνης του ευρώ.

Ο κύκλος για τoν συντονισμό της οικονομικής, 
δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018 αρχίζει σε συνθήκες 
εύρωστης οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του 
ευρώ και στην ΕΕ, πρωτοφανών υψηλών επιπέδων 
απασχόλησης και υποχώρησης των ποσοστών 
ανεργίας προς τα επίπεδα πριν από την κρίση. Καθώς 
όλα τα κράτη μέλη συμβάλλουν σε αυτή την ισχυρή 
δυναμική ανάπτυξης, η προτεραιότητα σήμερα είναι 
να διασφαλιστεί ότι η δυναμική αυτή θα διατηρηθεί και 
θα αποφέρει οφέλη σε όλα τα μέλη των κοινωνιών μας. 
Παράλληλα με υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές, 
η επιδίωξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα 
πρέπει να εστιάζεται στη δημιουργία των συνθηκών 
για περαιτέρω προώθηση των επενδύσεων και για 
αύξηση των πραγματικών μισθών προς στήριξη της 
εγχώριας ζήτησης. Η δέσμη βασίζεται στις οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής του φθινοπώρου 2017 
και στηρίζεται στις προτεραιότητες της ομιλίας του 
Προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης 
το 2017. Αντικατοπτρίζει επίσης την πρόσφατη 
διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην οποία κατέληξε η Κοινωνική 
Διάσκεψη Κορυφής στο Γκέτεμποργκ.

Παρατηρείται έντονη επιτάχυνση της οικονομικής 
ανάπτυξης ενώ η οικονομία της ζώνης του ευρώ 
αναπτύσσεται κατά το τρέχον έτος με τον ταχύτερο 
ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας. Οι καλές επιδόσεις 
υποστηρίζονται από την ανθεκτική ιδιωτική κατανάλωση, 
την εύρωστη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο και τη 
μείωση των ποσοστών ανεργίας. Σε όλα τα κράτη 
μέλη παρατηρείται ανάπτυξη των οικονομιών 
τους και βελτίωση των αγορών εργασίας τους, αλλά 
οι μισθοί αυξάνονται με αργούς ρυθμούς. Επίσης, 
αυξήθηκαν οι επενδύσεις χάρη σε ευνοϊκότερους 
όρους χρηματοδότησης και στο σημαντικά βελτιωμένο 
οικονομικό κλίμα, δεδομένου ότι η αβεβαιότητα έχει 
υποχωρήσει σημαντικά. Τα δημόσια οικονομικά των 
χωρών της ζώνης του ευρώ έχουν βελτιωθεί σημαντικά. 

Με τα κράτη μέλη σε διάφορα στάδια του οικονομικού 
κύκλου, οι σημερινές κατευθύνσεις που δίδει η Επιτροπή 
τονίζουν την ανάγκη να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ της υποστήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και 
της διασφάλισης της διατηρησιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών, ιδίως μέσω της μείωσης των υψηλών 
επιπέδων χρέους.

Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης 
(ΕΕΑ) που βασίζεται στις προηγούμενες κατευθύνσεις που 
είχε δώσει η Επιτροπή και συνυπολογίζει τη διαφορετική 
κατάσταση κάθε κράτους μέλους στον οικονομικό 
κύκλο, καλούνται τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τις επενδύσεις ως μέσο για την υποστήριξη της 
ανάπτυξης και να αυξήσουν τη παραγωγικότητα και 
τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η Επιτροπή συνιστά, 
επίσης, περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για να καταστεί η ευρωπαϊκή 
οικονομία πιο σταθερή, χωρίς αποκλεισμούς, παραγωγική 
και ανθεκτική. Οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει 
να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της 
διασφάλισης της διατηρησιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών και της υποστήριξης της οικονομικής 
ανάπτυξης. Η μείωση των υψηλών επιπέδων χρέους και 
η εκ νέου σύσταση δημοσιονομικών αποθεμάτων πρέπει 
να εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητες. 
Η εξάλειψη των κενών στη φορολογική νομοθεσία, η 
βελτίωση της σύνθεσης των δημοσίων οικονομικών και η 
καλύτερη εστίαση των δαπανών μπορούν να συμβάλουν 
στην προσπάθεια αυτή. Η κοινωνική δικαιοσύνη 
εξακολουθεί να αποτελεί εγκάρσια προτεραιότητα και 
οι αρχές και τα δικαιώματα του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει στο εξής να 
ενσωματώνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης για το 
2018

Η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης (ΕΜΕ) 
αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και αποσκοπεί στην πρόληψη ή τη 
διόρθωση των ανισορροπιών που εμποδίζουν την 
ομαλή λειτουργία των οικονομιών των κρατών μελών 
της ζώνης του ευρώ ή της ΕΕ συνολικά. Με βάση τις 
αναλύσεις που περιλαμβάνει η Έκθεση του Μηχανισμού 
Επαγρύπνησης (ΕΜΕ), έχει προταθεί να διενεργηθεί 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4362_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4362_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_el
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_el
http://www.government.se/government-policy/social-summit-for-fair-jobs-and-growth/
http://www.government.se/government-policy/social-summit-for-fair-jobs-and-growth/
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-alert-mechanism-report_en
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το 2018 εμπεριστατωμένη επισκόπηση 12 χωρών. 
Πρόκειται για τις ίδιες χώρες για τις οποίες διαπιστώθηκαν 
ανισορροπίες κατά τον προηγούμενο γύρο της 
διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών 
(ΔΜΑ), ήτοι τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο 
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, 
τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την 
Ισπανία και τη Σουηδία. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις 
εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις της στις εκθέσεις ανά 
χώρα τον Φεβρουάριο του 2018.

Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση

Το φετινό σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση 
αποτελεί την πρώτη έκδοση της έκθεσης που 
εφαρμόζει στην πράξη τον πίνακα αποτελεσμάτων 
στον κοινωνικό τομέα , ένα από τα εργαλεία που 
δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι επιδόσεις των 
κρατών μελών αξιολογούνται με βάση 14 κύριους 
δείκτες. Στην κοινή έκθεση για την απασχόληση (ΚΕΑ) 
λαμβάνονται επίσης υπόψη οι εθνικές μεταρρυθμίσεις 
πολιτικής έναντι των στόχων που προσδιορίζονται στον 
πυλώνα.

Στην ΚΕΑ επισημαίνονται οι συνεχείς βελτιώσεις στις 
αγορές εργασίας: περίπου 8 εκατομμύρια επιπλέον 
θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν από τότε που ανέλαβε 
καθήκοντα η παρούσα Επιτροπή. Το ποσοστό ανεργίας 
εξακολουθεί να μειώνεται και ανήλθε σε 7,5 % (8,9 % στη 
ζώνη του ευρώ) τον Σεπτέμβριο του 2017, το χαμηλότερο 
επίπεδο από το 2008. Ωστόσο, η ανάκαμψη της αγοράς 
εργασίας δεν αντικατοπτρίζεται σε αύξηση των μισθών. 
Σε ορισμένα κράτη μέλη τα διαθέσιμα εισοδήματα 
εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από τα πριν από την 
κρίση επίπεδα.

Πρόταση σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για 
την απασχόληση

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 
παρουσιάζουν κοινές προτεραιότητες και στόχους 
για τις εθνικές πολιτικές απασχόλησης και παρέχουν 
τη βάση για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΕΧΣ). Η 
φετινή πρόταση ευθυγραμμίζει το κείμενο με τις αρχές 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, με 
στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης 
και την ανάδειξή της σε καλύτερο τόπο για επενδύσεις, 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής.

Σύσταση για την οικονομική πολιτική της ζώνης του 
ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά σε γενικές γραμμές 
ουδέτερο δημοσιονομικό προσανατολισμό και 
ισορροπημένο μείγμα πολιτικών για τη ζώνη του 
ευρώ στο σύνολό της. Αυτό αναμένεται να συμβάλει 
στη στήριξη των επενδύσεων και στη βελτίωση της 

ποιότητας και της σύνθεσης των δημόσιων οικονομικών. 
Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής, τα κράτη 
μέλη καλούνται επίσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
για την εφαρμογή μέτρων με στόχο την καταπολέμηση 
του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Η σύσταση ζητεί επίσης πολιτικές που να στηρίζουν 
τη διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
και να βελτιώνουν την ανθεκτικότητα, την 
επανεξισορρόπηση και τη σύγκλιση. Θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν 
την παραγωγικότητα, βελτιώνουν το θεσμικό και 
επιχειρηματικό περιβάλλον, διευκολύνουν τις επενδύσεις, 
στηρίζουν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
και μειώνουν τις ανισότητες. Η Επιτροπή απευθύνει 
κάλεσμα για την επίτευξη σημαντικής προόδου όσον 
αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ιδίως 
στον τομέα των υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη με έλλειμμα 
τρεχουσών συναλλαγών ή υψηλό εξωτερικό χρέος θα 
πρέπει να αυξήσουν την παραγωγικότητα, ενώ τα κράτη 
μέλη με μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών θα πρέπει να προωθήσουν την αύξηση των 
μισθών και να ενισχύσουν τις επενδύσεις και την εγχώρια 
ζήτηση.

Η Επιτροπή υποστηρίζει την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων που προωθούν τις ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις δίκαιες συνθήκες 
εργασίας, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική 
ένταξη. Καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ 
να ελαφρύνουν τη φορολόγηση της εργασίας, ιδίως για τα 
χαμηλά εισοδήματα και τα δεύτερα εργαζόμενα μέλη της 
οικογένειας.

Η σύσταση ζητεί να συνεχιστούν οι εργασίες για την 
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης αναφορικά 
με τη μείωση και τον επιμερισμό κινδύνων· σε αυτές 
περιλαμβάνονται ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων και η λειτουργία του κοινού δημοσιονομικού 
μηχανισμού ασφάλειας του ενιαίου ταμείου εξυγίανσης. 
Η ευρωπαϊκή εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να 
αποτραπεί η συσσώρευση κινδύνων. Η μείωση των 
επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα πρέπει 
επίσης να επιταχυνθεί και οι κεφαλαιαγορές της ΕΕ 
θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να αναπτυχθούν 
περαιτέρω προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Τέλος, η Επιτροπή συνιστά ταχεία πρόοδο στην 
ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, με πλήρη σεβασμό της εσωτερικής αγοράς της 
Ένωσης και κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή προς τα 
κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ.

Γνώμες σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών 
προγραμμάτων της ζώνης του ευρώ
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure_en
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/#
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/#
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations_el
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Η Επιτροπή ολοκλήρωσε επίσης την αξιολόγησή της για 
το κατά πόσον τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων 
(ΣΔΠ) των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το 
2018 είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Εξέδωσε 18 Γνώμες 
για όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ εκτός από την 
Ελλάδα.

Όσον αφορά τις δεκαέξι χώρες που υπάγονται στο 
προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης:

Για έξι χώρες (Γερμανία, Λιθουανία, Λετονία, 
Λουξεμβούργο, Φινλανδία και Κάτω Χώρες), 
διαπιστώνεται ότι τα ΣΔΠ συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του ΣΣΑ για το 2018.

Για πέντε χώρες (Εσθονία, Ιρλανδία, Κύπρος, Μάλτα και 
Σλοβακία), διαπιστώνεται ότι τα ΣΔΠ συμμορφώνονται 
σε γενικές γραμμές με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ για το 
2018. Για τις χώρες αυτές, τα προγράμματα ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε κάποια απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό στόχο (ΜΔΣ) κάθε χώρας ή από την 
πορεία προσαρμογής για την επίτευξή του.

Για πέντε χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Αυστρία, Πορτογαλία 
και Σλοβενία), τα ΣΔΠ ενέχουν κίνδυνο μη 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ για το 2018. Τα 
ΣΔΠ αυτών των κρατών μελών ενδέχεται να οδηγήσουν 
σε σημαντική απόκλιση από την πορεία προσαρμογής 
προς την επίτευξη του αντίστοιχου ΜΔΣ. Για το Βέλγιο και 
την Ιταλία, προβλέπεται επίσης η μη συμμόρφωση με την 
τιμή αναφοράς για τη μείωση του χρέους.

Στην περίπτωση της Ιταλίας, το επιμόνως υψηλό 
δημόσιο χρέος αποτελεί λόγο ανησυχίας. Με επιστολή 
τους ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος 
Μοσκοβισί ενημέρωσαν τις ιταλικές αρχές ότι την άνοιξη 
του 2018 η Επιτροπή προτίθεται να αξιολογήσει εκ νέου 
τη συμμόρφωση της Ιταλίας με την τιμή αναφοράς για τη 
μείωση του χρέους.

Όσον αφορά τις δύο χώρες που εξακολουθούν να 
υπάγονται στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (δηλαδή σε 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος): 

Για τη Γαλλία, η οποία θα μπορούσε να υπαχθεί στο 
προληπτικό σκέλος από το 2018 και μετά σε περίπτωση 
έγκαιρης και διατηρήσιμης διόρθωσης του υπερβολικού 
ελλείμματος, διαπιστώνεται ότι το ΣΔΠ ενέχει τον 
κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ 
για το 2018, δεδομένου ότι η Επιτροπή, στις οικονομικές 
προβλέψεις του φθινοπώρου 2017, προβλέπει σημαντική 
απόκλιση από την απαιτούμενη πορεία προσαρμογής 
προς τον ΜΔΣ και μη συμμόρφωση με την τιμή αναφοράς 
για τη μείωση του χρέους το 2018.

Για την Ισπανία, διαπιστώνεται ότι το ΣΔΠ 
συμμορφώνεται σε γενικές γραμμές με τις απαιτήσεις 
του ΣΣΑ για το 2018, δεδομένου ότι η Επιτροπή, 
στις οικονομικές προβλέψεις του φθινοπώρου 2017, 

προβλέπει ότι το ονομαστικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί 
κάτω από την τιμή αναφοράς του 3 % του ΑΕΠ που 
ορίζει η Συνθήκη κατά το 2018, αν και ο στόχος για το 
ονομαστικό έλλειμμα δεν προβλέπεται να επιτευχθεί 
και οι δημοσιονομικές προσπάθειες είναι αισθητά 
χαμηλότερες από τις συνιστώμενες.

Η Επιτροπή έχει επίσης λάβει ορισμένα μέτρα 
στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η Επιτροπή συνιστά να κλείσει η διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) για το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Οι προβλέψεις της Επιτροπής επιβεβαιώνουν 
τον έγκαιρο και διατηρήσιμο χαρακτήρα της διόρθωσης 
από το Ηνωμένο Βασίλειο του υπερβολικού του 
ελλείμματος κατά το οικονομικό έτος 2016-2017.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Όσον αφορά τη Ρουμανία, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 
δεν έχει ληφθεί αποτελεσματική δράση ως απάντηση 
στη σύσταση του Συμβουλίου του Ιουνίου και προτείνει 
στο Συμβούλιο να εκδώσει αναθεωρημένη σύσταση 
για τη Ρουμανία για τη διόρθωση της σημαντικής 
απόκλισής της από την πορεία προσαρμογής προς 
την κατεύθυνση της επίτευξης του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου. Τον Ιούνιο του 2017, το 
Συμβούλιο είχε εκδώσει σύσταση για ετήσια διαρθρωτική 
προσαρμογή ύψους 0,5 % του ΑΕΠ στη Ρουμανία στο 
πλαίσιο της διαδικασίας σημαντικής απόκλισης 
(ΔΣΑ). Με βάση τις εξελίξεις έκτοτε και μετά την 
έλλειψη αποτελεσματικής δράσης από τη Ρουμανία για 
να διορθώσει τη σημαντική απόκλισή της, η Επιτροπή 
προτείνει τώρα αναθεωρημένη σύσταση για ετήσια 
διαρθρωτική προσαρμογή ύψους τουλάχιστον 0,8 % του 
ΑΕΠ το 2018.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να συζητήσει τη δέσμη 
και να εγκρίνει τις κατευθύνσεις που παρέχονται σήμερα 
ενώ προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες πολιτικής 
για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2018

Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ 2018

Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση 2018

Πρόταση για την τροποποίηση των κατευθυντήριων 
γραμμών για την απασχόληση

Ανακοίνωση για τα σχέδια δημοσιονομικών 
προγραμμάτων της ζώνης του ευρώ

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/letter-to-italy-20171122.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm/significant-deviation-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm/significant-deviation-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-recommendation-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-employment-guidelines_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-employment-guidelines_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2018_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2018_en
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Υπηρεσίες πληρωμών: 
Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν 

από ασφαλέστερες και πιο καινοτόμες 
ηλεκτρονικές πληρωμές

Η Επιτροπή στις 27 Νοεμβρίου 2017, θέσπισε 
κανόνες που θα καταστήσουν ασφαλέστερες 
τις ηλεκτρονικές πληρωμές σε καταστήματα 

και στο διαδίκτυο. Βάσει των κανόνων αυτών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα προσφέρουν λύσεις 
στους καταναλωτές που θα είναι επίσης πιο πρακτικές, 
οικονομικά αποδοτικές και καινοτόμες.

Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζουν την Οδηγία για τις 
υπηρεσίες πληρωμών που αναθεωρήθηκε πρόσφατα, η 
οποία αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών 
πληρωμών της Ευρώπης ώστε να συμβαδίζουν με αυτήν 
την ταχέως εξελισσόμενη αγορά και να συμβάλουν 
στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν στους καταναλωτές 
να χρησιμοποιούν καινοτόμες υπηρεσίες που 
προσφέρουν τρίτοι πάροχοι, γνωστοί και ως εταιρείες 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), διατηρώντας 
παράλληλα αυστηρά επίπεδα προστασίας των δεδομένων 
και ασφάλειας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 
στην ΕΕ. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται λύσεις πληρωμής και 
εργαλεία για τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών 
με τη συγκέντρωση πληροφοριών από διάφορους 
λογαριασμούς.

Ένας από τους βασικούς στόχους της δεύτερης Οδηγίας 
για τις υπηρεσίες πληρωμών είναι η αύξηση του επιπέδου 
ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών και η ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης σε αυτές. Ειδικότερα, η εν λόγω Οδηγία 
υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
να αναπτύξουν σύστημα αυστηρής εξακρίβωσης της 
ταυτότητας του πελάτη (SCA). Ως εκ τούτου, οι νέοι 
κανόνες προβλέπουν αυστηρές, ενσωματωμένες 
διατάξεις ασφάλειας ώστε να συμβάλουν στη σημαντική 
μείωση του επιπέδου απάτης στον τομέα των πληρωμών 
και στην προστασία του απορρήτου των οικονομικών 
δεδομένων των χρηστών, ιδιαίτερα για τις ηλεκτρονικές 

πληρωμές. Οι νέοι κανόνες βασίζονται σε συνδυασμό 
τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων στοιχείων, που θα 
μπορούσαν να είναι ένα φυσικό στοιχείο —κάρτα ή 
κινητό τηλέφωνο— σε συνδυασμό με έναν κωδικό 
πρόσβασης ή ένα βιομετρικό χαρακτηριστικό, όπως 
δακτυλικά αποτυπώματα πριν από την πραγματοποίηση 
πληρωμής.

Η δεύτερη Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών θεσπίζει 
επίσης ένα πλαίσιο για νέες υπηρεσίες που συνδέονται 
με λογαριασμούς πληρωμών των καταναλωτών, 
όπως οι λεγόμενες υπηρεσίες κίνησης πληρωμών και 
υπηρεσίες παροχής πληροφοριών λογαριασμού. Οι εν 
λόγω καινοτόμες υπηρεσίες παρέχονται ήδη σε πολλές 
χώρες της ΕΕ, αλλά χάρη στη δεύτερη Οδηγία θα γίνουν 
διαθέσιμες στους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ, με 
την επιφύλαξη αυστηρών απαιτήσεων ασφάλειας. Οι 
νέοι κανόνες προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για κοινά 
και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας μεταξύ τραπεζών και 
εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Μετά την έκδοση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 
από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συνέχεια στη σελ. 8
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Συμβούλιο θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις μήνες για να 
τα εξετάσουν ενδελεχώς. Με την επιφύλαξη της περιόδου 
εξέτασης, οι νέοι κανόνες θα δημοσιευτούν στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ. Οι τράπεζες και άλλοι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών θα διαθέτουν 18 μήνες για να 
θέσουν σε εφαρμογή τα μέτρα ασφαλείας και τα εργαλεία 
επικοινωνίας.

Ιστορικό 

Τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που εκδόθηκαν στις 27 
Νοεμβρίου 2017 έχουν εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. Διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να γίνεται αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας 
του πελάτη (SCA).

Η απλή χρήση κωδικού πρόσβασης ή οι λεπτομέρειες που 
εμφανίζονται σε πιστωτική κάρτα δεν θα επαρκούν πλέον, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, για την πραγματοποίηση 
μιας πληρωμής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα απαιτείται 
ένας κωδικός που θα ισχύει μόνο για μια συγκεκριμένη 
συναλλαγή μαζί με τα άλλα δύο ανεξάρτητα στοιχεία. 
Ο στόχος είναι να μειωθούν σημαντικά τα τρέχοντα 
επίπεδα απάτης για όλες τις μεθόδους πληρωμής, ιδίως 
τις ηλεκτρονικές πληρωμές, και να προστατεύεται το 
απόρρητο των οικονομικών δεδομένων των χρηστών´.

Ωστόσο, οι κανόνες αναγνωρίζουν επίσης ότι αποδεκτά 
επίπεδα ασφάλειας των πληρωμών μπορούν, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, να επιτευχθούν με άλλους 
τρόπους και όχι μόνο μέσω της χρήσης των δύο 
ανεξάρτητων στοιχείων που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη. Για παράδειγμα, 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να 
εξαιρεθούν εάν έχουν αναπτύξει τρόπους εκτίμησης των 
κινδύνων για τις συναλλαγές και μπορούν να εντοπίζουν 
τις δόλιες συναλλαγές. Προβλέπονται επίσης εξαιρέσεις 
για άυλες πληρωμές και συναλλαγές για μικρά ποσά, 
καθώς και για συγκεκριμένα είδη πληρωμών, όπως τα 
εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών ή τα τέλη στάθμευσης. 

Χάρη σε αυτές τις εξαιρέσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών μπορούν να συνεχίσουν να προτείνουν 
πρακτικές λύσεις πληρωμών χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλειά τους.

Οι κανόνες προσδιορίζουν επίσης τις υποχρεώσεις 
που επιβάλλονται στις τράπεζες και στους παρόχους 
καινοτόμων λύσεων πληρωμής και εργαλείων παροχής 
πληροφοριών λογαριασμού. Οι τράπεζες δεν μπορούν 
να εμποδίζουν τους καταναλωτές που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν αυτές τις νέες υπηρεσίες. Κάθε τράπεζα 
που παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση σε λογαριασμούς 
πρέπει επίσης να συνεργάζεται με τις εταιρείες 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας ή με άλλες τράπεζες 
που παρέχουν τέτοιες νέες υπηρεσίες. Για τον σκοπό αυτό, 
οι τράπεζες πρέπει να καθιερώσουν ασφαλείς διαύλους 
επικοινωνίας για τη διαβίβαση δεδομένων και την 
πραγματοποίηση πληρωμών.

Οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους μεγαλύτερη 
επιλογή και πιο ανταγωνιστικά προϊόντα όταν πληρώνουν 
για αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω του 
διαδικτύου. Επίσης, θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα 
προσωπικά οικονομικά τους αποτελεσματικότερα μέσω 
εφαρμογών οι οποίες συγκεντρώνουν πληροφορίες από 
τους λογαριασμούς που διατηρούν σε διαφορετικές 
τράπεζες.

Για περισσότερες πληροφορίες 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δικτυακός τόπος της ΓΔ FISMA σχετικά με τις 
υπηρεσίες πληρωμών

Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εξακρίβωση 
της ταυτότητας του πελάτη που προβλέπονται στη 
δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών

Συνέχεια από σελ. 7

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4961_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/payment-services_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/payment-services_en
https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
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Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
έχει σκοπό να δείξει ότι με τη σωστή ενη-
μέρωση και καθοδήγηση σε θέματα που 
αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να 
βοηθήσει στη συνεχή οικονομική ανάπτυξη 
και προώθηση των Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων στη 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 από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., και 
νέα σχετικά με την πολιτική της Ε.Ε. για τις 
επιχειρήσεις.

Ευελπιστούμε πως οι ενδιαφερόμενες επι-
χειρήσεις θα βρουν τις πληροφορίες μας 
υποβοηθητικές στις καθημερινές τους δρα-
στηριότητες.

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός

Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, 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

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. 

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.

Το ερώτημά σας:

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο: _______________________________________

Οργανισμός: __________________________________________

E-mail:_______________________________________________

Τηλέφωνο: ____________________________________________

Το ερώτημά σας:



een.ec.europa.eu

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.


