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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
Υλοποίηση της πολιτικής συνοχής:
Τα κύρια αποτελέσματα των
επενδύσεων της ΕΕ κατά την
περίοδο 2007-2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα πορίσματα της
ανεξάρτητης αξιολόγησης των επενδύσεων της ΕΕ κατά την
περίοδο 2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος.
Δημιουργήθηκαν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, που
αντιστοιχούν στο ένα τρίτο της συνολικής καθαρής δημιουργίας
θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, και κάθε ευρώ που επενδύθηκε στην πολιτική συνοχής
θα δημιουργήσει πρόσθετο ΑΕΠ περίπου 2,7 ευρώ, γεγονός που
συνεπάγεται ότι η κατ’ εκτίμηση απόδοση των επενδύσεων θα
ανέλθει σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ πρόσθετου ΑΕΠ έως το
2023. Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης για
την περίοδο 2007-2013.
Η πολιτική ήταν επωφελής για την οικονομία όλων των κρατών
μελών της ΕΕ και παρείχε στήριξη σε οικονομικά δύσκολους
καιρούς. Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε σχεδόν 400 000
ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθιστώντας την πολιτική
συνοχής πυλώνα του θεματολογίου της ΕΕ για την ανάπτυξη και
την απασχόληση.
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Μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών παραδειγμάτων στα
κράτη μέλη, η πολιτική συνέβαλε:
• στη δημιουργία 100 000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία
• στη στήριξη 10 21.000 νεοσύστατων επιχειρήσεων στη
Σουηδία
• στη στήριξη περίπου 3 900 ερευνητικών σχεδίων στην
Ουγγαρία
• στην αναβάθμιση πάνω από 630 χιλιομέτρων οδικού
άξονα, κυρίως του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών
(ΔΕΔ-Μ), στη Λετονία
Η αξιολόγηση της περιόδου 2007-2013 συνέβαλε επίσης
να εντοπιστούν τομείς στους οποίους η πολιτική μπορεί
να βελτιώσει:
• την εστίαση στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις
Η αξιολόγηση δείχνει ότι οι στόχοι και η εστίαση στα
αποτελέσματα μπορούν να ενισχυθούν. Αυτό έγινε με τη
μεταρρύθμιση για την περίοδο 2014-2020, με τη θέσπιση
ειδικών στόχων ανά πρόγραμμα - για παράδειγμα, θέσεις
εργασίας που δημιουργήθηκαν ή μειωμένες εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα - και με εστίαση σε λίγα θέματα
με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Η περαιτέρω εστίαση
στις επιδόσεις, μέσω της απλούστευσης και της ενίσχυσης
των συνεργειών με άλλους πόρους της ΕΕ βρίσκεται στο
επίκεντρο του προβληματισμού σχετικά με το πλαίσιο για
την περίοδο μετά το 2020.
• την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων
Την περίοδο 2007-2013 υπήρξε αυξημένη αξιοποίηση
των πόρων από τα χρηματοδοτικά μέσα, οι οποίοι
ανήλθαν σε 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση
με 1 δισεκατομμύριο ευρώ την περίοδο 2000-2006.
Τα μέσα αυτά διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην
παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ κατά τη διάρκεια
της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας που επέφερε η
χρηματοοικονομική κρίση.
Η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι οι νομικές διατάξεις δεν
ήταν αρκετά λεπτομερείς και ότι το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με την έλλειψη πείρας πολλών φορέων

υλοποίησης, οδήγησε σε καθυστερήσεις όσον αφορά
την υλοποίηση. Μια πρόκληση για τα προγράμματα της
πολιτικής συνοχής κατά την τρέχουσα και τις μελλοντικές
περιόδους προγραμματισμού θα είναι η διεύρυνση
του πεδίου εφαρμογής των μέσων αυτών πέρα από
τη στήριξη επιχειρήσεων και ο εξορθολογισμός των
κανόνων που τα διέπουν.
• την αειφόρο αστική ανάπτυξη
Το 11 % των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την περίοδο
2007-2013, δηλαδή σχεδόν 29 δισεκατομμύρια
ευρώ, δαπανήθηκε για την αστική ανάπτυξη και για
έργα κοινωνικών υποδομών. Από την αξιολόγηση
διαπιστώθηκε ότι ο αντίκτυπος των επενδύσεων της ΕΕ
σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να μεγιστοποιηθεί με
τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων στρατηγικών για την
ανάπλαση αστικών περιοχών και για κοινωνικά έργα, με
μεγαλύτερη συμμετοχή τοπικών φορέων και δικαιούχων
των πόρων.
Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου
2014-2020 και αντιμετωπίζοντας νέες αστικές προκλήσεις,
όπως η ανάγκη ένταξης των μεταναστών, η Επιτροπή
επιδιώκει όλο και περισσότερο τη συμμετοχή αστικών
φορέων (τοπικών αρχών, ΜΚΟ ή επιχειρηματικών
εταίρων) στη χάραξη αστικής πολιτικής στην ΕΕ, είτε μέσω
συμπράξεων στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου για
την ΕΕ είτε μέσω άμεσου διαλόγου με τους δημάρχους.
Περισσότερες πληροφορίες
• Δελτίο Τύπου
• Αξιολογήσεις της περιόδου προγραμματισμού 20072013
• Συγκεφαλαιωτική έκθεση Εκ των υστέρων
αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής 20072013
• 9 τρόποι θετικής συμβολής της πολιτική συνοχής για
την Ευρώπη - Κύρια αποτελέσματα 2007-2013
• Τα ενημερωτικά δελτία ανά χώρα είναι διαθέσιμα εδώ
• Κύρια επιτεύγματα της περιφερειακής πολιτικής
• Twitter: @EU_Regional #EUEval16, @CorinaCretuEU
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Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να
υποστηρίξουν τις προτάσεις για την
ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας
κατά του αθέμιτου εμπορίου
Η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις
προσπάθειές της ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει
επικαιροποιημένα, ενισχυμένα και ισχυρότερα μέσα
εμπορικής άμυνας.
Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί
τα διαθέσιμα μέσα εμπορικής άμυνας σε όλη τους
την έκταση, αυτά έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή για την
αντιμετώπιση της τεράστιας πλεονάζουσας παραγωγικής
ικανότητας που έχει ως συνέπεια τις εξαγωγές σε τιμές
ντάμπινγκ στην αγορά της ΕΕ.
Η ΕΕ είναι και σκοπεύει να παραμείνει ο μεγαλύτερος
εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο. Ωστόσο, το
εμπόριο πρέπει να βασίζεται σε δίκαιες συνθήκες. Η ΕΕ
αντιπροσωπεύει το 15% των παγκόσμιων εισαγωγών
(στη δεύτερη θέση μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες),
αλλά τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ αντιστοιχούν
μόλις στο 7,8% των μέτρων εμπορικής άμυνας που
εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ επηρεάζουν
μόνο το 0,21% των εισαγωγών. Όταν πρόκειται για την
εφαρμογή μέτρων για την προστασία της απασχόλησης
στο έδαφός του, κανένας εμπορικός συνασπισμός δεν
επιδεικνύει παρόμοιο επίπεδο αυτοσυγκράτησης, λόγω
των περιορισμών που επιβάλλονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός των μέσων εμπορικής
άμυνας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ταχείας έγκρισης
της πρότασης που υποβλήθηκε το 2013.
Ο Πρόεδρος κ. Jean-Claude Junker δήλωσε τα εξής:
«Το εμπόριο έχει τεράστια σημασία για την οικονομική
μας ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης, αλλά
ας μην είμαστε αφελείς. Αποδεικνύεται ότι οι ισχύοντες
κανόνες μας δεν επαρκούν για την καταπολέμηση της
ζημίας που προκαλεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός από το
εξωτερικό. Σε ορισμένες βιομηχανίες της ΕΕ έχουν χαθεί
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δεν μπορούμε να μείνουμε

αδρανείς. Χρειάζεται επείγουσα επικαιροποίηση των
κανόνων εμπορικής άμυνας της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χρησιμοποιώντας
στο έπακρο τα μέσα εμπορικής άμυνας. Ωστόσο, έχουμε
φθάσει στο όριο του εφικτού στο πλαίσιο της ισχύουσας
νομοθεσίας. Προωθούμε μέτρα που θα βελτιώσουν
σημαντικά το περιθώριο ελιγμών που διαθέτουμε.
Έφτασε πλέον η στιγμή για τα κράτη μέλη να λάβουν τις
αναγκαίες αποφάσεις και να παρέχουν στην Επιτροπή
κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση ης σημερινής
πραγματικότητας στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον».
Ο Αντιπρόεδρος κ. Jyrki Katainen δήλωσε: «Η εμπορική
πολιτική είναι από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της
ΕΕ για τη δημιουργία απασχόλησης, ανάπτυξης και
επενδύσεων. Τριάντα εκατομμύρια θέσεις εργασίας
συνδέονται άμεσα με τις εξαγωγές μας. Το ποσοστό αυτό
αυξήθηκε κατά δύο τρίτα την τελευταία δεκαπενταετία.
Έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα από τις πρόσφατες
εμπορικές συμφωνίες: Η συμφωνία με την Κορέα είχε ως
αποτέλεσμα αύξηση κατά 55% των εξαγωγών της ΕΕ μέσα
σε πέντε χρόνια, με αύξηση της αξίας των εξαγωγών κατά
€15 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία πάνω
από 200 000 θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Η ευημερία μας
εξαρτάται από το εμπόριο. Το ελεύθερο εμπόριο πρέπει
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να είναι δίκαιο, και μόνο δίκαιο εμπόριο μπορεί να είναι
ελεύθερο».
Η Επίτροπος Εμπορίου, κ. Cecilia Malmström δήλωσε:
«Το εμπόριο είναι θεμελιώδες για την ανάπτυξη και
την απασχόληση στην Ευρώπη. Έχουμε ένα φιλόδοξο
πρόγραμμα δράσης για άνοιγμα των αγορών και
δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και οφελών για
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το εμπόριο χρειάζεται
επίσης την εμπιστοσύνη του κοινού. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η Επιτροπή εργάζεται άοκνα για ένα
εμπόριο χωρίς αποκλεισμούς με διαφάνεια, ένα εμπόριο
δίκαιο και βασισμένο σε αξίες».
Σε ειδική ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια ισχυρή
εμπορική πολιτική της ΕΕ προς όφελος της απασχόλησης
και της ανάπτυξης», η Επιτροπή περιέγραψε επίσης με
ποιον τρόπο μια νέα μέθοδος αντιντάμπινγκ, την οποία
σκοπεύει να προτείνει η Επιτροπή, θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση καταστάσεων
όπου δεν επικρατούν συνθήκες αγοράς, στο πλαίσιο
των επικείμενων αλλαγών του νομικού πλαισίου του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
Η υιοθέτηση αυτών των αλλαγών, με τήρηση των
κανόνων του ΠΟΕ, θα επιστρέψει στην ΕΕ να επιβάλλει
υψηλότερους δασμούς αντιντάμπινγκ σε ορισμένες
περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν υπάρχει τεράστια

πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε χώρες εξαγωγής.
Επιπλέον, η νέα προβλεπόμενη μέθοδος αντιντάμπινγκ θα
επιτρέψει στην ΕΕ να εντοπίζει στρεβλώσεις της αγοράς
που συνδέονται με κρατικές παρεμβάσεις σε τρίτες χώρες
οι οποίες συγκαλύπτουν την πραγματική έκταση των
πρακτικών ντάμπινγκ.
Εκσυγχρονισμός των μέσων εμπορικής άμυνας
Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ περιορίζει τα επίπεδα
δασμών αντιντάμπινγκ, παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες
της Επιτροπής για αντιμετώπιση των προκλήσεων που
αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες, όπως ο κλάδος της
χαλυβουργίας, οι οποίες πλήττονται από την τεράστια
αύξηση του όγκου των εισαγωγών προϊόντων που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.
Αυτό οφείλεται στη συστηματική εφαρμογή του
λεγόμενου κανόνα του χαμηλότερου δασμού (ΚΧΔ). Για
να επιβληθούν μέτρα αντιντάμπινγκ, πρέπει να αποδειχθεί
το ντάμπινγκ από τρίτη χώρα και να αποδειχθεί ζημία για
την ενωσιακή βιομηχανία με αιτιώδη συνάφεια μεταξύ
τους. Το επίπεδο των δασμών αντιντάμπινγκ επιβάλλεται
κατόπιν στο επίπεδο του περιθωρίου ντάμπινγκ ή στο
επίπεδο που εξαλείφει τη ζημία, αν το τελευταίο είναι
χαμηλότερο («χαμηλότερος δασμός»). Αυτό σημαίνει
στην πράξη ότι για συγκρίσιμα προϊόντα καταγωγής Κίνας
που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, όπως ορισμένα
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πλατέα προϊόντα ψυχρής έλασης από χάλυβα, ο μέσος
δρόμος αντιντάμπινγκ της ΕΕ ήταν 21,1%, ενώ στις ΗΠΑ
όπου δεν εφαρμόζεται ο κανόνας του χαμηλότερου
δασμού, ο μέσος δασμός αντιντάμπινγκ ήταν 265,8%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει νέα μέθοδο για τον
υπολογισμό του ντάμπινγκ στις εισαγωγές από χώρες στις
οποίες υπάρχουν στρεβλώσεις της αγοράς ή στις οποίες
το κράτος παρεμβαίνει σημαντικά στην οικονομία.

Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, τα υφιστάμενα μέσα δεν
είναι πλέον κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η
πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή το 2013 παρέχει μέσα
εμπορικής άμυνας με μεγαλύτερη διαφάνεια, ταχύτερες
διαδικασίες, πιο αποτελεσματική επιβολή και προτείνει
αλλαγές στην εφαρμογή του κανόνα του χαμηλότερου
δασμού σε ορισμένες σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις.
Παρά την υποβολή πιθανών συμβιβαστικών λύσεων
όσον αφορά τον κανόνα αυτόν (προσαρμογή τους
στις περιπτώσεις όπου υπάρχει τεράστια πλεονάζουσα
παραγωγική ικανότητα και/ή στρεβλώσεις όσον αφορά
τις πρώτες ύλες, για παράδειγμα στις τιμές της ενέργειας),
το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε μέχρι σήμερα να καταλήξει
σε συμφωνία.

Η εφαρμογή αυτής της νέας μεθόδου θα προβλέπει
μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία όλα τα
υφστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ και μέτρα κατά των
επιδοτήσεων θα εξακολουθήσουν να διέπονται από
την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ οι εν εξελίξει έρευνες δεν
θα επηρεαστούν. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης την
περαιτέρω ενίσχυση της ενωσιακής νομοθεσίας κατά των
επιδοτήσεων, ώστε στο μέλλον τυχόν νέες επιδοτήσεις
που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια έρευνας να
μπορούν να εξεταστούν και να συμπεριληφθούν στους
επιβαλλόμενους οριστικούς δασμούς.

Στην ανακοίνωσή της του Μαρτίου 2016 σχετικά με τον
χάλυβα, η Επιτροπή προώθησε πρόσθετες ιδέες σχετικά
με τον τρόπο μείωσης της διάρκειας των ερευνών
εμπορικής άμυνας κατά δύο μήνες, και τον τρόπο
αλλαγής της σημερινής μεθόδου για τον υπολογισμό του
στοχευόμενου κέρδους.

Περισσότερες πληροφορίες για την ευρωπαϊκή
εμπορική άμυνα:

Νέα μέθοδος αντιντάμπινγκ
Η νέα μέθοδος αντιντάμπινγκ σκιαγραφήθηκε τον
Ιούλιο, μετά τη δεύτερη συζήτηση προσανατολισμού
που πραγματοποιήθηκε από το Σώμα των Επιτρόπων
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές του διεθνούς
νομικού πλαισίου, δεδομένου ότι ορισμένες διατάξεις
σχετικά με τον υπολογισμό του περιθωρίου ντάμπινγκ
στα πρωτόκολλα προσχώρησης πολλών χωρών στον ΠΟΕ
πρόκειται να λήξουν σύντομα.
Η πρόταση δεν θα χορηγεί «καθεστώς οικονομίας της
αγοράς» σε οποιαδήποτε χώρα, αλλά θα εξασφαλίζει την
προσαρμογή των ενωσιακών μέσων εμπορικής άμυνας
για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και της νέας
νομικής και οικονομικής πραγματικότητας, διατηρώντας
παράλληλα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας.

Η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί πριν από το τέλος
του έτους.

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/
trade-defence/index_en.htm
Ανακοίνωση: «Εκσυγχρονισμός των μέσων εμπορικής
άμυνας: Προσαρμογή των μέσων εμπορικής άμυνας
στις σύγχρονες ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας»
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Πλαστικές Σακούλες ΜεταφοράςΠρόταση για νέα νομοθεσία
Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία
Δημόσιας Διαβούλευσης για τα πιο κάτω νομοσχέδια:
(α) Νόμος που τροποποιεί τους περί συσκευασιών
και αποβλήτων συσκευασιών Νόμους του 2002-2012
σχετικά με την Οδηγία 94/62/ΕΚ
(β) Οι περί συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών
(μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων
μεταφοράς) Κανονισμοί του 2016
Προτείνει μεταξύ άλλων όπως για σκοπούς μείωσης της
κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς
τα ακόλουθα:

τοποθετείται στην αγορά ανά είδος σακούλας από
παραγωγούς.

(α) από την 01/01/2018 απαγορεύεται η δωρεάν
διάθεση των λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς
από τους πωλητές προϊόντων που διαθέτουν τέτοιες
σακούλες στα σημεία πώλησης

Τα προσχέδια του Νόμου και των Κανονισμών είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος:

(β) από την 1/1/2018 όλοι οι πωλητές που διαθέτουν
λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς στα σημεία
πώλησης των προϊόντων τους οφείλουν να
χρεώνουν, κατ’ ελάχιστον 2 σεντ για κάθε λεπτή
πλαστική σακούλα μεταφοράς προϊόντων

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση, μπορείτε
να επικοινωνείτε με την αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος
Περιβάλλοντος κα. Έλενα Χριστοδουλίδου στο τηλ.
22866248 ή στο email: echristodoulidou@environment.
moa.gov.cy

Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα να καθορίζει νέα τιμή
χρέωσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς.
Οι παραγωγοί λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς
(δηλ. εισαγωγείς πλαστικής σακούλας και εγχώριοι
κατασκευαστές) έχουν την υποχρέωση όπως
υποβάλουν στοιχεία αναφορικά με την ετήσια
κατανάλωση (κατά κεφαλή) ανά έτος σύμφωνα με
το άρθρο 14 (3) του Νόμου, ένα έτος μετά την έναρξη
ισχύος των παρόντων Κανονισμών και κάθε Μάρτιο
επόμενου έτους με έτος αναφοράς το προηγούμενο
έτος και συγκεκριμένα την-ετήσια ποσότητα που

(http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/
All/4B370ED6A91A74FCC2258057003F5DF0?OpenDocument)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής
προτάσεων για το Επιστημονικό και
Τεχνολογικό Πάρκο στο Πεντάκωμο
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση της
προθεσμίας υποβολής προσφορών για την ανάπτυξη
και λειτουργία του Επιστημονικού και Τεχνολογικού
Πάρκου στο Πεντάκωμο, στη Λεμεσό.
Η τελική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
είναι η 20η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με την
παράγραφο 5.1 των εγγράφων διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
απευθύνεστε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού και συγκεκριμένα στα πιο
κάτω σημεία επαφής:
1. Κος Γιώργος Χατζήπαπας, τηλ. +357 22 369845,
email: ghajipapas@mcit.gov.cy.
2. Κα Μαρία Θεοδώρου, τηλ.: +357 22 867176,
e-mail: mtheodorou@mcit.gov.cy
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ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
“De Minimis” που χορηγείται από το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και
Τουρισμού σε Κυπριακές Επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης
ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων για
Διερεύνηση Ξένων Αγορών
Σας πληροφορούμε ότι , το Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα πλαίσια
των προσπαθειών του για επιμόρφωση των κυπρίων
εξαγωγέων για τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες
αγορές, παρέχει οικονομική ενίσχυση με βάση τον
κανόνα “de minimis”, για κάλυψη των εξόδων
μετάβασης και επιστροφής σε χώρες του εξωτερικού
με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια έρευνας αγοράς
σε χώρες όπου προτίθενται να εξάξουν τα προϊόντα
τους για πρώτη φορά.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι νομικά πρόσωπα
(Κυπριακές Επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της μεταποίησης βιομηχανικών
προϊόντων (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης
Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Aνάθ. 2, της
ΕΕ) ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων.

(15) ημερολογιακές ημέρες πριν την πραγματοποίηση
του ταξιδιού.
Η προβλεπόμενη ενίσχυση θα καταβάλλεται μετά το
τέλος του ταξιδιού, νοουμένου ότι έχουν υποβληθεί
πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων στοιχείων
και δικαιολογητικών στο Υπουργείο, ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως εντός 60
ημερολογιακών ημερών μετά τη λήξη του ταξιδιού.
Μετά το πέρας του ταξιδιού και ολοκλήρωσης
της παραχωρηθείσας ενίσχυσης, η επιχείρηση θα
ενημερώνεται γραπτώς για το τελικό ποσό για το
οποίο έχει καταστεί δικαιούχος με βάση τον κανόνα
De Minimis.

Διαδικασία

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε
ότι, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής
Στήριξης Κύπρου (μέλος του δικτύου Enterprise
Europe Network), ενημερώνει τους επιχειρηματίες
οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να λάβουν μέρος
σε εκθέσεις στο εξωτερικό για διερεύνηση ξένων
αγορών, μέσα στα πλαίσια των υπηρεσιών που
προσφέρει στον επιχειρηματικό κόσμο, μπορεί
να διοργανώσει επιχειρηματικές συναντήσεις
(B2B Meetings) μεταξύ ξένων εταιρειών και των
κυπριακών εταιρειών.

Οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν το σχετικό
έντυπό αίτησης προς το Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Κλάδος
Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων) είτε δια χειρός,
είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, δεκαπέντε

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται
όπως επικοινωνούν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο
Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου (μέλος του
δικτύου Enterprise Europe Network), τηλέφωνο 22
889752, κα. Στάλω Δημοσθένους.

Ενίσχυση
Η ενίσχυση παρέχεται μέχρι δύο φορές τον χρόνο και
καλύπτει τα έξοδα μετάβασης (αεροπορικό εισιτήριο)
ενός ατόμου μόνο για ταξίδι σε τουριστική θέση
(economy class), μέχρι του ποσού των €855.
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Ειδικό Τεύχος:
2ο επιστημονικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής
Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) με θέμα
«Διαμορφώνοντας μαζί το μέλλον της ασφάλειας
των τροφίμων»
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA)
έχει πρόσφατα ανακοινώσει τη δημοσίευση ενός
ειδικού τεύχους με τα κύρια αποτελέσματα από το 2ο
επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Διαμορφώνοντας
μαζί το μέλλον της ασφάλειας των τροφίμων», που
πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο τον Οκτώβριο του 2015.
Η εκδήλωση ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τους
εμπλεκόμενους φορείς (συμπεριλαμβανομένων φορέων
χάραξης πολιτικής, εκτιμητές κινδύνου, επιστημόνων και
ΜΚΟ) όσον αφορά το κανονιστικό σύστημα τροφίμων της
Ευρώπης να προσδιορίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις
για την αξιολόγηση του κινδύνου ασφάλειας τροφίμων
στην Ευρώπη και εκτός.

Η ειδική έκδοση της EFSA δημοσιοποιεί τις συνομιλίες και
τα αποτελέσματα του επιστημονικού συνεδρίου.
Όλο το υλικό του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο στις πιο κάτω
ιστοσελίδες:
•

Ειδικό Τεύχος: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/efs2.2016.14.issue-S1/issuetoc

•

EFSA@EXPO: http://www.efsaexpo2015.eu/

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση, μπορείτε
να επικοινωνείτε με τoν αρμόδιο λειτουργό του Γενικού
Χημείου του Κράτους, κο. Γιώργο Σταυρουλάκη, Εθνικό
Σημείο Επαφής της EFSA, τηλ. 22809203,
Email: gstavroulakis@sgl.moh.gov.cy
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Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης 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 Ευρωπαϊκή αγορά.
Το Ενημερωτικό Δελτίο «Οι Επιχειρήσεις
πιο κοντά στην Ευρώπη» είναι ένα μηνιαίο
έντυπο στο οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όπως πρόσφατη κοινοτική νομοθεσία 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
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

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: ____________________________________________

Το ερώτημά σας:

Το ερώτημά σας:

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

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.

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.

een.ec.europa.eu

