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Η Επιτροπή εξέδωσε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
του 2018 για τον καθορισμό των μέτρων στήριξης των 
μεταρρυθμίσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το 
Πρόγραμμα Στήριξης Διαθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(ΠΣΔΜ). Το 2018, το ΠΣΔΜ θα παράσχει τεχνική στήριξη σε 24 

κράτη μέλη για την υλοποίηση περισσοτέρων από 140 έργων. 
Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν επιπλέον των 150 έργων που 
επελέγησαν το 2017.

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ΠΣΔΜ, αφενός, καθορίζει 
τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, και, αφετέρου, περιγράφει δράσεις που 
θα υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος. Το 2018, θα 
παρασχεθεί, για παράδειγμα, τεχνική στήριξη στα κράτη 

Συνέχεια στη σελ. 2

Η Επιτροπή αποφασίζει τις 
προτεραιότητες για το Πρόγραμμα 

Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του 2018

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srsp2018_annual_work_programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srsp2018_annual_work_programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
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μέλη για να μεταρρυθμίσουν τα δημοσιονομικά τους 
συστήματα, να εκσυγχρονίσουν τη δημόσια διοίκηση και 
να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα 
των εθνικών δικαστικών συστημάτων, καθώς και για 
να καταπολεμήσουν την απάτη, τη διαφθορά και τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
Θα διατεθεί περαιτέρω στήριξη για να βελτιωθούν η 
διαχείριση των φυσικών πόρων και η αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση των πόρων, καθώς και για να 
υλοποιηθούν πρωτοβουλίες της Ενεργειακής Ένωσης. 
Πολλά κράτη μέλη θα επωφεληθούν επίσης από τη 
στήριξη για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στα 
συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 
κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, θα παρασχεθεί συνδρομή 
στα κράτη μέλη όσον αφορά την ανάπτυξη των 
κεφαλαιαγορών, τις μεταρρυθμίσεις των πλαισίων για την 
αφερεγγυότητα και την ενίσχυση της ικανότητάς τους να 
αντιμετωπίζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Φέτος, τα αιτήματα των κρατών μελών για τεχνική 
στήριξη υπερέβησαν κατά πέντε φορές το διαθέσιμο 
ποσό, ενώ ο αριθμός των κρατών μελών που θα 
επωφεληθεί από την τεχνική στήριξη στο πλαίσιο του 
ΠΣΔΜ έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2017. 
Η Επιτροπή πρότεινε τον Δεκέμβριο να αυξηθεί η 
διαθέσιμη χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες 
τεχνικής στήριξης ώστε να μπορέσει να κάνει δεκτά 
περισσότερα αιτήματα.

Η στήριξη που παρέχει η Επιτροπή για τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις συνδέεται στενά με το πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δεδομένου ότι το ΠΣΔΜ 
αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της εφαρμογής των 
μεταρρυθμίσεων που επισημαίνονται στις ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις και τις εκθέσεις ανά χώρα. Στις εκθέσεις 
ανά χώρα του 2018, που δημοσιεύονται σήμερα, 
περιγράφονται παραδείγματα τεχνικής στήριξης που 
παρασχέθηκε το 2017 και προγενέστερα.

Ιστορικό

Η Επιτροπή συνέστησε την Υπηρεσία Στήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων το 2015 για να 
στηρίξει τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση, τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή θεσμικών, διαρθρωτικών 
και διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Η Υπηρεσία Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΥΣΔΜ) διαχειρίζεται 
ειδικό πρόγραμμα στήριξης, το Πρόγραμμα Στήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ), με 
προϋπολογισμό 142,8 εκατ. EUR για τα έτη 2017-2020. 
Το Πρόγραμμα άρχισε να ισχύει τον Μάιο του 2017. 
Η στήριξη που παρέχεται μέσω του Προγράμματος 
διατίθεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κατόπιν αιτήματός 
τους και δεν απαιτεί συγχρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο των προτάσεών της για την εμβάθυνση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, 
που υποβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017, η Επιτροπή 
πρότεινε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του ΠΣΔΜ έως 
το 2020 κατά 80 εκατ. EUR. Πρόσθετο ποσό 80 εκατ. 
EUR αναμένεται να κινητοποιηθεί χάρη στις εθελοντικές 
μεταβιβάσεις που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη από 
τη συνιστώσα της τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. 
Αυτό το ποσό θα αυξήσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό 
για τις δραστηριότητες στήριξης σε 300 εκατ. EUR μέχρι 
το 2020, και ως εκ τούτου, το ΠΣΔΜ θα μπορέσει να 
ανταποκριθεί στη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη 
ζήτηση για τεχνική στήριξη, καθώς και να παράσχει 
συνδρομή για μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη εκτός 
ευρωζώνης που οδεύουν προς την προσχώρηση στο 
ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο: Υπηρεσία Στήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Δελτίο Τύπου: Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου

Ενημερωτικό σημείωμα: Χειμερινή δέσμη του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Εκθέσεις ανά χώρα

Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0825
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_el.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-SRSS-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-SRSS-factsheet_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1581_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1581_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
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Προστασία των Ευρωπαίων 
καταναλωτών: Tα παιχνίδια και τα 

αυτοκίνητα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις 
του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων

Σ τις 12 Μαρτίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρουσίασε την έκθεση του 2017 σχετικά με το 
ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 

για τα επικίνδυνα προϊόντα.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, το 2017 η χρήση 
του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από τις 
εθνικές αρχές ήταν όλο και μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα 
να διαβιβαστούν μέσω του συστήματος 2 000 
προειδοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα. Τα παιχνίδια, 
για παράδειγμα πολλά μοντέλα των δημοφιλών fidget 
spinners, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες βρίσκονται 
στην κορυφή του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων 
που εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν από την αγορά. 

 Οι 2 201 προειδοποιήσεις που στάλθηκαν μέσω του 
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης οδήγησαν σε 
περίπου 4 000 επακόλουθες ενέργειες, όπως η απόσυρση 
των προϊόντων από την αγορά. Αυτό δείχνει ότι όλες 
οι εθνικές αρχές παρακολούθησαν με προσοχή τις 
προειδοποιήσεις που καταχωρίστηκαν στο σύστημα και 
έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να καταστήσουν την αγορά 
πιο ασφαλή για τους καταναλωτές. 

Με ποιον τρόπο προστατεύονται οι καταναλωτές 
από επικίνδυνα προϊόντα που πωλούνται μέσω 
διαδικτύου;

Οι καταναλωτές αγοράζουν όλο και περισσότερο 
προϊόντα από τρίτες χώρες μέσω του διαδικτύου. Η 
πρόκληση τώρα είναι να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω 
προϊόντα πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ.

Πολλά από τα επικίνδυνα προϊόντα που κοινοποιούνται 
στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πωλούνται 
επίσης σε διαδικτυακές πλατφόρμες ή αγορές. Για να 
αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό, η Επιτροπή ενθαρρύνει 
τη συνεργασία με τους διεθνείς ομολόγους της και τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι τα μη ασφαλή προϊόντα δεν θα φθάσουν στους 
καταναλωτές της ΕΕ. Την 1η Μαρτίου 2018 η Επιτροπή 
εξέδωσε σύσταση η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο 
επιχειρησιακών μέτρων που θα πρέπει να λάβουν οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες και τα κράτη μέλη για να 
βελτιώσουν περαιτέρω τις εργασίες σχετικά με παράνομο 
επιγραμμικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων επικίνδυνων προϊόντων. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή καλεί τις πλατφόρμες να 
αναλάβουν οικειοθελώς δεσμεύσεις πέρα από τις νομικές 
υποχρεώσεις τους στον τομέα της ασφάλειας των 
προϊόντων. 

Ποια προϊόντα εγκυμονούν τους περισσότερους 
κινδύνους;

Το 2017 τα παιχνίδια ήταν η κατηγορία προϊόντων με 
τις περισσότερες κοινοποιήσεις (29 %), ακολούθησαν δε 
τα μηχανοκίνητα οχήματα (20 %), τα είδη ένδυσης, τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη μόδας (12 %).

Όσον αφορά τους κινδύνους, το 2017 ο κίνδυνος 
τραυματισμού ήταν ο συχνότερα κοινοποιηθείς (28 %), 
ενώ στη δεύτερη θέση ήταν ο χημικός κίνδυνος (22 %).

Από που προέρχονται τα προϊόντα αυτά;

Τα περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα που 

Συνέχεια στη σελ. 4

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1169_el.htm
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κοινοποιήθηκαν στο σύστημα προέρχονταν από χώρες 
εκτός ΕΕ. Η Κίνα είναι η πρώτη χώρα καταγωγής, αλλά 
ο αριθμός των ειδοποιήσεων παραμένει σταθερός στο 
53 % (155) το 2017 όπως ακριβώς και το προηγούμενο 
έτος. Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται στενά με 
τις κινεζικές αρχές, συμμετέχοντας σε κοινές συζητήσεις 
σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις και υλοποιώντας 
διάφορες ενέργειες, όπως η ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 
Τα επικίνδυνα προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης 
αντιπροσώπευαν 413 κοινοποιήσεις (26 %).

Τα επόμενα στάδια

Το σύστημα ταχείας προειδοποίησης αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο για την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για 
τους καταναλωτές από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Για 
να βελτιωθεί περαιτέρω η επιβολή της νομοθεσίας, 
η Επιτροπή θα παρουσιάσει τον Απρίλιο τη «Νέα 
συμφωνία για τους καταναλωτές», η οποία αποσκοπεί 
στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανόνων και τη 
βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εργάζεται για τον 
περαιτέρω εκσυγχρονισμό του συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης, δίνοντας τη δυνατότητα στις αρχές 
και τις επιχειρήσεις να προστατεύουν καλύτερα τους 
καταναλωτές από τα επικίνδυνα προϊόντα.

Το επόμενο βήμα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 
θα επιτρέψει στους χρήστες να διαβάζουν κάθε 
προειδοποίηση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Ιστορικό

Από το 2003 το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 
διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα επικίνδυνα 
μη εδώδιμα προϊόντα που αποσύρονται από την 
αγορά και/ή ανακαλούνται οπουδήποτε στην Ευρώπη 
ανταλλάσσονται γρήγορα μεταξύ των κρατών μελών και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν 
να λαμβάνονται οπουδήποτε στην ΕΕ κατάλληλα μέτρα 
(απαγόρευση/διακοπή των πωλήσεων, απόσυρση, 
ανάκληση ή απόρριψη από τις τελωνειακές αρχές κατά 
την εισαγωγή). 

Τριάντα μία χώρες (οι χώρες της ΕΕ μαζί με την Ισλανδία, 
το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) συμμετέχουν σήμερα 

στο σύστημα. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 
λειτουργεί χάρη στην καθημερινή και διαρκή στενή 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. 

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης διαθέτει ειδικό 
δημόσιο δικτυακό τόπο (ec.europa.eu/consumers/
rapid-alert-system) ο οποίος παρέχει πρόσβαση σε 
εβδομαδιαίες επικαιροποιήσεις των προειδοποιήσεων 
που υποβάλλονται από τις εθνικές αρχές οι οποίες 
συμμετέχουν στο σύστημα. Κάθε εβδομάδα, περίπου 
50 προειδοποιήσεις καταχωρίζονται και δημοσιεύονται 
στο διαδίκτυο. Οποιοσδήποτε μπορεί να συμβουλεύεται 
τις κοινοποιήσεις στο σύστημα. Οι καταναλωτές και οι 
επιχειρήσεις μπορούν πλέον, επίσης, να εξατομικεύουν 
την εγγραφή τους για ενημέρωση κάθε φορά που 
δημοσιεύεται προειδοποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες και 
τις προτιμήσεις τους και να κοινοποιούν προειδοποιήσεις 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ένα ειδικό μέσο είναι επίσης διαθέσιμο στον δικτυακό 
τόπο για τις επιχειρήσεις ώστε να ενημερώνουν γρήγορα 
και αποτελεσματικά τις εθνικές αρχές για ένα προϊόν που 
έχουν εισαγάγει στην αγορά και το οποίο ενδέχεται να 
μην είναι ασφαλές. 

Περισσότερες πληροφορίες 

Αρχική σελίδα του συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών για το σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης

Σημεία επικοινωνίας του συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης

Ετήσια έκθεση και στατιστικές πληροφορίες

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1722_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/docs/rapex_contact_points_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/docs/rapex_contact_points_en.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=616046
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Εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας στην 
Ευρώπη απολαμβάνουν υγιεινή διατροφή 

χάρη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Π άνω από 30 εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη 
την ΕΕ λαμβάνουν γάλα, φρούτα και λαχανικά 
στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τα 

σχολεία.

Κατά το σχολικό έτος 2016-2017, πάνω από 12,2 
εκατομμύρια παιδιά σε 79 000 σχολεία συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης 
φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και περίπου 18 
εκατομμύρια παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα της 
ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος, 
όπως προκύπτει από τις τελευταίες εκθέσεις 
παρακολούθησης. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει 
74 000 και πλέον τόνους φρούτων και λαχανικών και 
πάνω από 285 000 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων, 
που διανέμονται κατά κύριο λόγο σε παιδιά ηλικίας 
μεταξύ 6 και 10 ετών.

Εκτός από τη διανομή των εν λόγω προϊόντων, 
το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία προωθεί τη 
διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών 
στα παιδιά και περιλαμβάνει την ανάπτυξη ειδικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τη σημασία 
της σωστής διατροφής και των τρόπων παραγωγής των 
τροφίμων.

Ο Eπίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. 
Phil Hogan δήλωσε τα εξής: «Οι Ευρωπαίοι αγρότες 
μας παρέχουν υψηλής ποιότητας, ασφαλή και υγιεινά 
τρόφιμα, και μέσω του προγράμματος για τα σχολεία, 
οι νεότεροι πολίτες μας απολαμβάνουν τα οφέλη των 
εν λόγω προϊόντων για την υγεία, ενώ παράλληλα 
μαθαίνουν από μικροί την προέλευση των τροφίμων 
που καταναλώνουμε και τη σημασία της γεύσης 
και της διατροφής. Η Επιτροπή είναι υπερήφανη 
που διαδραματίζει ρόλο στο πλαίσιο αυτής της 
εκπαιδευτικής διαδρομής. Η απρόσκοπτη συνέχιση του 
προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία κατά το σχολικό 
έτος 2018-2019 θα εξασφαλιστεί με ποσό ύψους 250 
εκατ. EUR από την κοινή γεωργική πολιτική.» 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, κάθε σχολικό έτος 
διατίθενται 150 εκατομμύρια EUR για φρούτα και 
λαχανικά και 100 εκατομμύρια EUR για γάλα και άλλα 
γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι εθνικές κατανομές για 
τα 28 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

για το σχολικό έτος 2018-2019 μόλις εγκρίθηκαν και 
αναμένεται να εγκριθούν από την Επιτροπή έως τα τέλη 
Μαρτίου.

Ιστορικό

Οι χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία πρέπει να 
ενημερώσουν την Επιτροπή πριν από το τέλος 
Ιανουαρίου υποβάλλοντας αίτημα για στήριξη. Η 
ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού της ΕΕ σε 
κάθε κράτος μέλος βασίζεται στον αριθμό των μαθητών 
σε κάθε χώρα και, για το γάλα, στην απορρόφηση του 
προηγούμενου προγράμματος. Οι εθνικές αρχές είναι 
ελεύθερες να μεταφέρουν ποσοστό (20 % - 25 %) του 
προϋπολογισμού που έχει διατεθεί από τον ένα τομέα 
στον άλλο. Μπορούν επίσης να γνωστοποιήσουν την 
πρόθεσή τους να δαπανήσουν ποσό υψηλότερο από 
αυτό της αιτούμενης ενίσχυσης, εφόσον άλλα κράτη 
μέλη δεν επιθυμούν να απορροφήσουν το σύνολο του 
κονδυλίου τους.

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τον ακριβή τρόπο 
εφαρμογής του προγράμματος, για παράδειγμα 
επιλέγουν ποια θεματικά εκπαιδευτικά μέτρα θα 
χρησιμοποιηθούν ή ποια άλλα γεωργικά προϊόντα 
μπορεί να διανεμηθούν στα παιδιά σχολικής ηλικίας. 
Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν 
την ενίσχυση της ΕΕ με εθνική ενίσχυση για τη 
χρηματοδότηση του προγράμματος.

Η επιλογή των προϊόντων που διανέμονται βασίζεται 
σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία και το 
περιβάλλον, την εποχικότητα, την ποικιλία και 
τη διαθεσιμότητα. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ενθαρρύνουν τις τοπικές ή περιφερειακές αγορές, τα 
βιολογικά προϊόντα, τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, 
τα περιβαλλοντικά οφέλη, τα συστήματα ποιότητας για 
τα γεωργικά προϊόντα.

Κατά την περίοδο 2016-2017, τα φρούτα που 
διανεμήθηκαν περισσότερο ήταν τα μήλα, μαζί 
με τα αχλάδια, τα δαμάσκηνα, τα ροδάκινα, τα 
νεκταρίνια, τα πορτοκάλια, τις φράουλες και τις 
μπανάνες. Τα πιο δημοφιλή λαχανικά ήταν οι 
ντομάτες, τα καρότα, τα αγγούρια και οι πιπεριές. Στα 

Συνέχεια στη σελ. 5

https://ec.europa.eu/agriculture/sfs/eu-countries_el
https://ec.europa.eu/agriculture/sfs/eu-countries_el
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εκπαιδευτικά μέτρα περιλαμβάνονταν επισκέψεις 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σχολικούς κήπους, 
μαθήματα και/ή διαγωνισμούς μαγειρικής, μαθήματα 
με διατροφολόγους, παιχνίδια, κλπ. Το γάλα, το 
αρωματισμένο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το γιαούρτι, ήταν οι 
δημοφιλέστεροι κατηγορίες προϊόντων στο πλαίσιο του 
προγράμματος για το γάλα στα σχολεία· διανεμήθηκε, 
επίσης, ευρέως, τυρί.

Συνέχεια από σελ. 5

 Κατανομή ανά κράτος μέλος για το σχολικό έτος 2018-19

Κράτος μέλος Φρούτα και λαχανικά στα σχολεία (EUR) Γάλα στα σχολεία (EUR)

Βέλγιο 3 405 459 1 613 200

Βουλγαρία 2 590 974 1 130 879

Τσεχική Δημοκρατία 3 956 176 1 785 706

Δανία 2 290 761 1 460 645

Γερμανία 24 868 897 10 552 859

Εσθονία 547 336 724 335

Ιρλανδία 1 757 779 900 398

Ελλάδα 3 218 885 1 550 685

Ισπανία 16 529 545 7 101 663

Γαλλία 17 990 469 17 123 194

Κροατία 1 664 090 800 354

Ιταλία 20 857 865 8 924 496

Κύπρος 290 000 500 221

Λετονία 785 115 733 945

Λιθουανία 1 099 281 1 076 520

Λουξεμβούργο 335 511 200 000

Ουγγαρία 3 747 262 1 916 173

Μάλτα 319 341 199 517

Κάτω Χώρες 6 782 991 2 401 061

Αυστρία 2 832 220 1 232 449

Πολωνία 14 532 073 10 846 847

Πορτογαλία 3 283 397 2 220 981

Ρουμανία 6 866 848 10 743 836

Σλοβενία 703 870 353 423

Σλοβακία 2 113 724 990 350

Φινλανδία 1 599 047 3 824 689

Σουηδία 0 9 184 818

Ηνωμένο Βασίλειο 0 4 937 840

Σύνολο 144 968 917 105 031 083

Περισσότερες πληροφορίες

Εκθέσεις παρακολούθησης των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία κατά την περίοδο 2016-2017

Πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία

Ενδεικτική κατανομή της ενίσχυσης ανά κράτος μέλος

https://ec.europa.eu/agriculture/sfs/eu-countries_el
https://ec.europa.eu/agriculture/sfs/eu-countries_el
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0795
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Χαμηλότερες χρεώσεις στους 
καταναλωτές: Φθηνές μεταφορές ποσών 
σε ευρώ σε ολόκληρη την Ένωση και πιο 

συμφέρουσες μετατροπές συναλλάγματος

Σ τις 28 Μαρτίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρότεινε όπως καταστούν φθηνότερες 
οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ σε 

ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες, δεν υπάρχει διαφορά για τους κατοίκους ή τις 
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ όταν πραγματοποιούν 
συναλλαγές σε ευρώ στη χώρα τους ή σε άλλο κράτος 
μέλος της ζώνης του ευρώ.

Η πρόταση αποβλέπει στην επέκταση αυτού του 
πλεονεκτήματος στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις 
σε χώρες εκτός ζώνης του ευρώ. Η πρόταση θα 
επιτρέψει σε όλους τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις να αποκομίζουν στο έπακρο τα οφέλη 
της ενιαίας αγοράς όταν στέλνουν χρήματα, κάνουν 
αναλήψεις μετρητών ή πραγματοποιούν πληρωμές στο 
εξωτερικό. Όλες οι διασυνοριακές πληρωμές εντός της 
ΕΕ που πραγματοποιούνται σε ευρώ εκτός της ζώνης 
του ευρώ θα χρεώνονται τώρα το ίδιο –με μικρά ή 
μηδενικά τέλη– με τις εγχώριες πληρωμές στο τοπικό 
επίσημο νόμισμα. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει όπως 
αυξηθεί η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός στις υπηρεσίες 
μετατροπής νομισμάτων όταν οι καταναλωτές 
αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες σε νόμισμα διαφορετικό 
από το δικό τους.

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στη ζώνη του 
ευρώ αποκομίζουν ήδη τα οφέλη από τις πολύ 
χαμηλές χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές σε 
ευρώ, χάρη στον Κανονισμό για τις διασυνοριακές 
πληρωμές του 2001. Σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες, δεν υπάρχει διαφορά για τους κατοίκους ή τις 
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ όταν πραγματοποιούν 
συναλλαγές σε ευρώ στη χώρα τους ή σε άλλο 
κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ. Η νέα πρόταση 
αποβλέπει στην επέκταση αυτού του πλεονεκτήματος 
στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε χώρες εκτός 
ζώνης του ευρώ όταν ταξιδεύουν ή πραγματοποιούν 
πληρωμές στο εξωτερικό, θέτοντας τέλος στο υψηλό 
κόστος των διασυνοριακών συναλλαγών σε ευρώ εντός 
της ΕΕ.

Ειδικότερα, η πρόταση προβλέπει ότι τα τέλη που 
χρεώνονται για τις διασυνοριακές πληρωμές σε 
ευρώ θα είναι τα ίδια με αυτά που χρεώνονται για 
ισοδύναμες εγχώριες πληρωμές στο τοπικό νόμισμα. 
Με τον τρόπο αυτό, τα τέλη θα μειωθούν σε λίγα 
ευρώ ή ακόμα και σε λεπτά του ευρώ. Για παράδειγμα, 
μια διασυνοριακή μεταφορά πίστωσης σε ευρώ 
(EUR) από τη Βουλγαρία θα κοστίζει το ίδιο με μια 
μεταφορά πίστωσης σε βουλγαρικά λέβα (BGN). 
Πρόκειται για σημαντική αλλαγή, δεδομένου ότι τα 
τέλη για μια απλή μεταφορά πίστωσης μπορεί να 
είναι υπέρογκα σε ορισμένα κράτη μέλη εκτός της 
ζώνης του ευρώ (μέχρι 24 ευρώ για μεταφορά 10 
ευρώ!). Τα σημερινά υψηλά τέλη αποτελούν εμπόδιο 
για την ενιαία αγορά, καθώς υψώνουν φραγμούς στις 
διασυνοριακές δραστηριότητες των νοικοκυριών 
(αγορά αγαθών ή υπηρεσιών σε άλλη ζώνη νομίσματος) 
και στις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. Οι φραγμοί αυτοί 
δημιουργούν ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ, αφενός, 
των κατοίκων της ζώνης του ευρώ που κάνουν χρήση 
των πλεονεκτημάτων του ενιαίου νομίσματος και, 
αφετέρου, των ατόμων που κατοικούν εκτός της ζώνης 
του ευρώ, τα οποία μπορούν να πραγματοποιούν 
φτηνές συναλλαγές μόνο στη χώρα τους.

Η νέα πρόταση θα επιφέρει επίσης διαφάνεια όσον 
αφορά τις πληρωμές που αφορούν διαφορετικά 
νομίσματα της Ένωσης. Σήμερα, οι καταναλωτές 
συνήθως δεν ενημερώνονται και δεν γνωρίζουν 
το κόστος μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει τη 

Συνέχεια στη σελ. 8
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Συνέχεια από σελ. 7

μετατροπή νομισμάτων. Για τον λόγο αυτό, η πρόταση 
θα επιβάλει την υποχρέωση να ενημερώνονται πλήρως 
οι καταναλωτές για το κόστος μιας μετατροπής 
νομίσματος προτού πραγματοποιήσουν μια τέτοια 
πληρωμή (π.χ. με την κάρτα τους στο εξωτερικό, 
είτε πρόκειται για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ είτε 
για πληρωμή με κάρτα σε σημείο πώλησης ή στο 
διαδίκτυο). Θα είναι έτσι σε θέση να συγκρίνουν το 
κόστος των διαφορετικών επιλογών μετατροπής 
ώστε να κάνουν την πλέον συμφέρουσα επιλογή. 
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
διαμαρτύρονται για τις πρακτικές δυναμικής 
μετατροπής νομισμάτων –όταν δηλαδή πληρώνουν 
στο εξωτερικό στο νόμισμα της χώρας τους– και 
ζητούν την απαγόρευσή τους, αφού διαπίστωσαν ότι οι 
καταναλωτές ζημιώνονται στις περισσότερες υποθέσεις 
που εξετάστηκαν. Λόγω της έλλειψης των αναγκαίων 
πληροφοριών σχετικά με την πλέον συμφέρουσα 
επιλογή, οι καταναλωτές κατευθύνονται συχνά με 
αθέμιτο τρόπο προς την επιλογή του πιο δαπανηρού 
τρόπου μετατροπής νομισμάτων. Θα ανατεθεί στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να συντάξει το αναγκαίο 
ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο για την εφαρμογή αυτής 
της ενισχυμένης διαφάνειας.

Αυτή η νομοθετική πρόταση θα υποβληθεί τώρα για 
έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Ιστορικό

Μια βασική προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ 
είναι η οικοδόμηση μιας βαθύτερης και πιο δίκαιης 
ενιαίας αγοράς, η οποία επιτρέπει στους ανθρώπους, τις 
υπηρεσίες, τα αγαθά και τα κεφάλαια να κυκλοφορούν 
ελεύθερα σε μια οικονομία με ετήσιο ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν ύψους 15 τρισεκατομμυρίων ευρώ. 
Η ενιαία αγορά έχει επίσης ως στόχο να προσφέρει 
στους καταναλωτές πρόσβαση σε καλύτερα προϊόντα 
και σε χαμηλότερες τιμές, χάρη στην αύξηση του 
ανταγωνισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη 
λάβει πολλά μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου των 
Ευρωπαίων καταναλωτών και για την προστασία τους 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: η 
οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών παρέχει σε 
όλους τους κατοίκους της ΕΕ πρόσβαση σε ένα βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό· η Οδηγία για τις υπηρεσίες 
πληρωμών αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια των 
πληρωμών· και ο κανονισμός για το πανευρωπαϊκό 
ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) που πρότεινε 
η Επιτροπή θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες 
επιλογής σε όσους αποταμιεύουν για τη σύνταξή 

τους. Τον Μάρτιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε σχέδιο δράσης το οποίο καθορίζει μια 
στρατηγική για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της 
ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους 
καταναλωτές. Η Επιτροπή ολοκληρώνει τώρα τις 
δύο πρώτες δράσεις αυτού του σχεδίου δράσης, οι 
οποίες αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της διαφάνειας 
και των χρεώσεων για τις διασυνοριακές συναλλαγές: 
οι διασυνοριακές πληρωμές είναι ζωτικής σημασίας 
για την ολοκλήρωση της οικονομίας της ΕΕ. 
Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο φέρνοντας πιο κοντά 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Οι περιορισμοί 
και οι υπέρογκες χρεώσεις που επιβαρύνουν τις 
διασυνοριακές πληρωμές αποτελούν εμπόδιο για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Για να προετοιμάσει αυτές τις τροποποιήσεις στον 
Κανονισμό 924/2009, η Επιτροπή πραγματοποίησε 
δημόσια διαβούλευση από τον Ιούλιο έως τον 
Οκτώβριο του 2017 με σκοπό να συγκεντρώσει τις 
απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με 
τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη του στόχου 
της μείωσης του κόστους των διασυνοριακών 
πληρωμών στην ΕΕ. Στις απαντήσεις τους στη δημόσια 
διαβούλευση, όλοι οι χρήστες των υπηρεσιών 
πληρωμών (καταναλωτές ή επιχειρήσεις) ανέφεραν τα 
υψηλά τέλη που καταβάλλουν για τις διασυνοριακές 
συναλλαγές, καθώς και την έλλειψη διαφάνειας στα 
τέλη που τους χρεώνονται. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών υπογράμμισαν τη διαφορά μεταξύ, αφενός, 
των πληρωμών που πραγματοποιούνται σε ευρώ με 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία (των οποίων δηλαδή 
η διεκπεραίωση γίνεται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση) και, αφετέρου, της πολύ λιγότερο 
αποτελεσματικής, και επομένως πιο δαπανηρής, 
διεκπεραίωσης των πληρωμών σε άλλα νομίσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO

Ενημερωτικό δελτίο

Κείμενο της σημερινής πρότασης

Γενικές πληροφορίες για τις διασυνοριακές πληρωμές

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-118_dynamic_currency_conversion_position_paper.pdf
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_en#about-this-consultation
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2424_en.htm
http://ec.europa.eu/info/files/180328-proposal-cross-border-payments-factsheet_en
http://ec.europa.eu/info/publications/180328-proposal-cross-border-payments_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_en#rules-on-charges-for-cross-border-payments-in-euro
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Προκήρυξη Καθεστώς 19.2 – Δράση 
19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων 

για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» 
(ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) από την «Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Λάρνακας – Αμμοχώστου»

Σ ας πληροφορούμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ (ΟΤΔ) 
σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα 
Γεωργίας έχουν ανακοινώσει στις 5 Μαρτίου 2018 την 
Προκήρυξη του Καθεστώτος 19.2 – Δράση 19.2.2:  
«Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές 
Δραστηριότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών 
των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014 – 2020.

Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη για τη δημιουργία 
και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, 
καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον 
αγροτουρισμό.

Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δράσεις είναι οι εξής: 

• Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (τουριστικά 
καταλύματα και τα μικρά ξενοδοχεία). 

• Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων 
εστίασης (ταβερνών/ εστιατορίων/ καφετεριών / 
καφενείων κτλ.) 

• Εμπλουτιστικές δραστηριότητες - Δημιουργία, 
επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, 
καταστημάτων λιανικής πώλησης που σχετίζονται 
με γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα και άλλων 
εμπλουτιστικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με 
τον τοπικό πολιτισμό, την τοπική παράδοση, τα τοπικά 
προϊόντα (π.χ θεματικά πάρκα). 

Δικαιούχοι είναι: 

α) οι πολύ μικρές ή μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 
ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα 
με την υλοποίηση της δράσης τους σε αγροτικές 
περιοχές,

(β) φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε αγροτικές 
περιοχές, 

(γ) γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι/αιτητές θα πρέπει να 
υποβάλλουν αίτηση για χορηγία η οποία θα 
υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ. Η 
λίστα με τις περιοχές παρέμβασης είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα: http://bit.ly/2DBQ4V7 

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% πάνω στις 
επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης.  Στις επενδύσεις που 
γίνονται στις ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο 
ΠΑΑ 2014 – 2020, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 
60% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης.  Το 
κατώτατο ποσό χορηγίας (Δημόσιας Χρηματοδότησης) 
είναι το ποσό των €10.000 και ανώτατο ποσό χορηγίας το 
ποσό των €200.000.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί 
ανέρχεται στο ποσό των €940.000 από τα οποία τα 
€498.200 αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή (53%) 
που καλύπτεται  από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τα €441.800 την Εθνική 
Συμμετοχή (47%).  Η ενίσχυση χορηγείται στον Δικαιούχο 
με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται 
ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του Έργου.

Τα έγγραφα της Προκήρυξης είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα: http://bit.ly/2G4QrwH

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις 
μέχρι και την Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών 
Λάρνακας – Αμμοχώστου Λτδ.
Αγίου Λαζάρου 2Β, 7040 Βορόκληνη Λάρνακα
Τηλ:  24815280, Φαξ:  24636817
Email:  info@anetel.com
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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.


