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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη

130 δισ. ευρώ διατέθηκαν ήδη στην 
πραγματική οικονομία της Ευρώπης στο 

πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων

σελ. 2

Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης:  Η 
Επιτροπή εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης
σελ. 5-6

Αστικό θεματολόγιο: Nέα πρόσκληση 
υποβολής σχεδίων, ύψους 50 εκατ. EUR, 

που θα βοηθήσουν τις πόλεις στην επίλυση 
αστικών προκλήσεων

σελ. 7

διαβάστε

Προώθηση του Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου στην Κύπρο

Συνέχεια στη σελ. 2

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προσφέρουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες 
για τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι απλά η πώληση και αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί τη σύγχρονη 
φιλοσοφία οργάνωσης και διαχείρισης των επιχειρήσεων και περικλείει όλη την αλυσίδα λειτουργίας 
της επιχείρησής σας.

Ενσωματώνοντας το ηλεκτρονικό εμπόριο στην επιχείρησή 
σας, μπορείτε να επεκτείνεται τους επιχειρηματικούς σας 
ορίζοντες και να αποκτήσετε νέο όραμα και στόχους. Το 
διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν προκαλέσει 
νέες επιχειρηματικές ιδέες και έχουν εισαγάγει νέες μεθόδους 
διαφήμισης και προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών. Η 
δυνατότητα του νέου αυτού μέσου για προσέγγιση ευρείας 
μάζας πελατών με χαμηλό κόστος, αλλά και η δυνατότητα 
μείωσης των τιμών - χάριν στο χαμηλό κόστος λειτουργίας και 
διεκπεραίωσης των συναλλαγών – έχουν οδηγήσει χιλιάδες 
μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής 
επιχειρησιακής δραστηριότητας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών, το Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη 
του Προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά». 

Για την υλοποίηση του Προγράμματος αυτού το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει 

δημιουργήσει το Γραφείο eΔράση το οποίο έχει σκοπό να 
συντονίζει τις δράσεις που προβλέπονται στο Στρατηγικό 
Σχέδιο για την Προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην 
Κύπρο και να προσφέρει ενημερωτικές, συμβουλευτικές και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Ακολουθούν σημαντικές Ανακοινώσεις όπως έχουν 
δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «Επιχειρείτε 
Διαδικτυακά».

http://www.go-e.mcit.gov.cy/mcit/trade/go-e.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
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Συνέχεια στη σελ. 3

130 δισ. ευρώ διατέθηκαν ήδη 
στην πραγματική οικονομία 
της Ευρώπης στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων
Για πρώτη φορά, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση 
προόδου που καλύπτει τα πέντε Ταμεία. Στην έκθεση 
διαπιστώνεται έντονη επιτάχυνση των επενδύσεων κατά 
τους τελευταίους μήνες, ενώ η υλοποίηση αναμένεται να 
επιτύχει το στάδιο πλήρους λειτουργίας το 2017.

Έως το τέλος του 2015, 274 000 επιχειρήσεις είχαν ήδη 
λάβει στήριξη βάσει των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 

και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) 2014-2020 · 2,7 εκατ. 
άτομα είχαν ήδη επωφεληθεί από ενισχύσεις για την 
αναζήτηση εργασίας ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων· η 
βιοποικιλότητα 11 εκατομμυρίων εκταρίων γεωργικής 
γης βελτιώθηκε και ένα εκατομμύριο χρηματοδοτούμενα 
από την ΕΕ έργα επελέγησαν, συνολικής αξίας περίπου 60 
δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αύξηση των Αγορών μέσω Διαδικτύου 
από Επιχειρήσεις το 2016

Η Στατιστική Υπηρεσία, στις 02/12/2016 
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας, 
“Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου στις Επιχειρήσεις το 2016”. 

Η έρευνα κατέδειξε σημαντική αύξηση 
κατά το 2015, στον Τομέα του Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου ύψους 20,6% στις αγορές 
που διενεργήθηκαν μέσω διαδικτύου, 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 
Πρόσθετα, το ποσοστό των παραγγελιών 
απο ιστότοπους που έλαβαν οι επιχειρήσεις 
ανήρθε στο 12,4%, ως αποτέλεσμα τη 
σημαντική αύξηση των πωλήσεων μέσω 
διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε 
εδώ.

Νέοι φορολογικοί 
κανόνες για στήριξη του 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 
01/12/2016, πρότεινε νέους 
φορολογικούς κανόνες για 
στήριξη του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των διαδικτυακών 
επιχειρήσεων στην ΕΕ. 
Σκοπός της πρότασης ειναι να 
διευκολύνει τις αγοραπωλησίες 
προϊόντων και υπηρεσιών 
μέσω του διαδικτύου για τους 
καταναλωτές και κυρίως τις 
νεοφυείς και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες 
πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα έρευνας 
χρήσης ΤΠΕ στα Νοικοκυριά 
2016

Η Στατιστική Υπηρεσία στις 
07/12/2016, δημοσίευσε τα 
αποτελέσματα της ετήσιας 
έρευνας στη Χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στα Νοικοκυριά 
για το έτος 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες 
πατήστε εδώ. 

Συνέχεια από σελ. 1

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/science_technology_93main_gr/science_technology_93main_gr?OpenForm&sub=3&sel=1
http://www.go-e.mcit.gov.cy/mcit/trade/go-e.nsf/All/814FC6F2B1682B8CC22580810026ACAC?OpenDocument
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_el.htm
http://www.go-e.mcit.gov.cy/mcit/trade/go-e.nsf/All/EDC416CC38273AA6C2258087002BA753?OpenDocument
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_el.htm
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Συνέχεια από σελ. 2

Ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί σε διάστημα εννέα 
μηνών και, έως το φθινόπωρο του 2016, σχεδόν 130 δισ. 
ευρώ (το 20 % των συνολικών κονδυλίων των ΕΔΕΤ) 
είχαν επενδυθεί σε μικρές επιχειρήσεις, σε έρευνα, σε 
ευρυζωνικότητα, στην ενεργειακή απόδοση και σε 
χιλιάδες άλλα έργα με επίκεντρο τις προτεραιότητες 
της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και τις 
θέσεις απασχόλησης. Σύμφωνα με τους στόχους του 
επενδυτικού σχεδίου, ο στόχος του διπλασιασμού της 
χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων στις επενδύσεις ΕΔΕΤ 
σχεδόν επιτεύχθηκε στα τέλη του 2015.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Jyrki Katainen, αρμόδιος για 
την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και 
την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Σε πολλά 
κράτη μέλη, τα ΕΔΕΤ είναι σημαντική πηγή δημόσιων 
επενδύσεων. Με την εστίαση σε βασικές προτεραιότητες 
και με γνώμονα την απόδοση, συμβάλλουν σημαντικά 
στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση.»

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Corina 
Crețu, δήλωσε: «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. 
Αποδεικνύουν ότι είμαστε στον σωστό δρόμο όσον 
αφορά την υλοποίηση, ακόμη και με βάση ένα 
περισσότερο φιλόδοξο πλαίσιο για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, το οποίο έχει ήδη συμβάλει στη στήριξη 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην άρση 
των εμποδίων στις επενδύσεις.  Σήμερα είναι πλέον 
η κατάλληλη στιγμή να εφαρμοστούν τα έργα που 
χρηματοδοτεί η ΕΕ και καλώ όλα τα κράτη μέλη να 
επισπεύσουν περαιτέρω την επιλογή και την υλοποίηση.»

Παράλληλα με τα πρώτα έργα που ξεκινούν, τα δύο 
πρώτα έτη της περιόδου 2014-2020 χρησιμοποιήθηκαν 
από τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των κατάλληλων 
προϋποθέσεων με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας 
και των χρηστών επενδύσεων βάσει των νέων διατάξεων 
του κοινού πλαισίου των ταμείων.

Παραδείγματος χάριν, έπρεπε να εφαρμόσουν 
στρατηγικές επενδύσεων και να εξασφαλίσουν πλήρη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ σε διάφορους 
τομείς, όπως οι μεταφορές, η καινοτομία, οι ψηφιακές 
τεχνολογίες, η διαχείριση αποβλήτων και υδάτων…, για 
την ενίσχυση ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Τα οφέλη από τις εν λόγω απαιτήσεις υπερβαίνουν το 
πεδίο των επενδύσεων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων και έχουν θετικό αντίκτυπο 
στην ποιότητα ζωής στην ΕΕ. Για παράδειγμα, η Ιταλία 
θέσπισε εθνική στρατηγική για την ευρυζωνικότητα της 
ΕΕ, ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ΕΕ 2020 και 
αποσκοπεί στη μείωση του ψηφιακού χάσματος. 

Για κάθε πρόγραμμα των ΕΔΕΤ συγκροτήθηκαν σχέδια 
αξιολόγησης, ώστε να παρέχουν πιο σαφή εικόνα σχετικά 
με την απόδοσή τους στον χρόνο, σε αντιστοιχία με την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής με τίτλο «Εστίαση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στα αποτελέσματα».

Εκτός από αυτή την έκθεση, η Επιτροπή εγκαινιάζει 
την αναβαθμισμένη έκδοση της πλατφόρμας ανοικτών 
δεδομένων για τη συνοχή. Ο δικτυακός αυτός τόπος, που 
προκύπτει από τη δέσμευση της Επιτροπής για λογοδοσία 
και διαφάνεια, έχει πλέον εμπλουτιστεί με νέα τμήματα για 
να δείξει τις επιδόσεις των επενδύσεων των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και να μετρά την 
επίτευξη των στόχων.

Ιστορικό

Τα κονδύλια των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, με 
την εθνική συγχρηματοδότηση, αντιπροσωπεύουν 
επενδυτική προσπάθεια ύψους 638 δισ. ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων 181 δισ. ευρώ που προορίζονται 
για την «έξυπνη ανάπτυξη», με επενδύσεις στην έρευνα 
και την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες και την 
άμεση στήριξη σε πάνω από δύο εκατομμύρια μικρές 
επιχειρήσεις.

Η έκθεση αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά ετήσιων 
εκθέσεων προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την 
εφαρμογή των 533 προγραμμάτων των ΕΔΕΤ.  Η 
απογραφή αυτή γίνεται στο πλαίσιο σημαντικών 
καινοτομιών που θεσπίστηκαν το 2014 για τη βελτίωση 
της ποιότητας των δημόσιων δαπανών, όπως η θεματική 
συγκέντρωση, οι νέες προϋποθέσεις για επενδύσεις 
και η ενισχυμένη εστίαση στα αποτελέσματα και τους 
μηχανισμούς μέτρησης της απόδοσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Η συνοπτική έκθεση του 2016 των ετήσιων εκθέσεων 
υλοποίησης του προγράμματος που αφορούν την 
υλοποίηση κατά την περίοδο 2014-2015 

https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf
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«Ένας κόσμος γεμάτος ευκολίες 
δυναμικά στη ζωή μας. Ο κόσμος 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θεωρείται πλέον ως ο ενδεδειγμένος 
τρόπος αμφίδρομης επικοινωνίας, πληροφόρησης και παροχής 
υπηρεσιών από τις κυβερνητικές υπηρεσίες προς τον πολίτη και τις 
επιχειρήσεις, ο οποίος μας οδηγεί στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας 
και του μέλλοντος. Τα οφέλη που προκύπτουν από την προώθηση 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι πολλαπλά. Η ηλεκτρονική 
διεκπεραίωση των συναλλαγών με το δημόσιο βελτιώνει την 
παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα τόσο του δημόσιου όσο 
και του ιδιωτικού τομέα, προωθώντας παράλληλα τη δημοκρατική 
συμμετοχή και τη μείωση της ταλαιπωρίας και της σπατάλης 
παραγωγικού χρόνου.

Κάθε ιδιώτης, επιχειρηματίας, δημόσιος υπάλληλος, συνταξιούχος, 
φοιτητής, και κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή επισκέπτης μπορεί να 
διεκπεραιώνει τις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες από όπου 
κι αν βρίσκεται, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από τον υπολογιστή 
του. Γρήγορα, απλά, με ασφάλεια! 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα: 

(http://www.kepa.gov.cy/egov/index.html)
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Επένδυση στη νεολαία της 
Ευρώπης:  Η Επιτροπή εγκαινιάζει 
το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, δύο μόλις μήνες αφότου το εξήγγειλε 
ο Πρόεδρος Juncker, ως πρώτο παραδοτέο των 
προτεραιοτήτων δράσης που ορίστηκαν στον οδικό 
χάρτη της Μπρατισλάβας.  Οι νέοι ηλικίας 18 έως 30 
ετών μπορούν να αδράξουν νέες ευκαιρίες ώστε να 
συμβάλουν αποφασιστικά στην κοινωνία, σε ολόκληρη 
την ΕΕ, και να αποκτήσουν ανεκτίμητης σημασίας πείρα 
και πολύτιμες δεξιότητες στην αρχή της σταδιοδρομίας 
τους. Η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης σειρά μέτρων για 
την τόνωση της απασχόλησης των νέων, τη βελτίωση και 
τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, την 
αύξηση των επενδύσεων σε δεξιότητες των νέων και τη 
βελτίωση των ευκαιριών για μάθηση και σπουδές στο 
εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude 
Juncker δήλωσε τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους 
που επιθυμούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην κοινωνία 
και θα τους βοηθήσει να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, 
γιατί και η υφήλιος και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται 
περισσότερη αλληλεγγύη. Τούτο ήταν πάντα για μένα 
η βαθύτερη ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας 
ενώνουν οι Συνθήκες ή τα βιομηχανικά και οικονομικά 
συμφέροντα, αλλά οι αξίες μας. Και όσοι εργάζονται ως 
εθελοντές ζουν τις ευρωπαϊκές αξίες κάθε μέρα.»

Οι προτάσεις συγκεντρώνουν, για πρώτη φορά σε επίπεδο 
ΕΕ, διάφορα είδη δράσης με έναν και μόνο στόχο: τη 
βελτίωση των ευκαιριών για τους νέους.

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Με το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετούνται 
σε ένα έργο, είτε εθελοντικά, είτε ως μαθητεία, είτε ως 
πρακτική άσκηση, είτε ως θέση εργασίας για περίοδο 
μεταξύ 2 και 12 μηνών.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμμετέχουν σε ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 
η υγεία, η κοινωνική ένταξη, η συνδρομή στην παροχή 
τροφίμων, η κατασκευή καταλυμάτων, η υποδοχή, η 
στήριξη και η ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, 

η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη 
φυσικών καταστροφών. Οι νέοι που εγγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να δηλώσουν 
ότι συμφωνούν με την αποστολή και τις αρχές του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, Κάθε συμμετέχουσα 
οργάνωση θα πρέπει να δηλώσει ότι συμφωνεί με τον 
Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ο οποίος 
ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε όλα τα 
στάδια της εμπειρίας αλληλεγγύης.

Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών μπορούν να εγγράφονται 
στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στη διεύθυνση 
(http://europa.eu/solidarity-corps). Η κατώτερη 
ηλικία συμμετοχής σε ένα έργο είναι 18. Στόχος είναι 
η συμμετοχή 100.000 νέων στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης έως το τέλος του 2020.

Εγγυήσεις για τη Νεολαία

Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων συνιστά ύψιστη 
προτεραιότητα για την ΕΕ. Η προώθηση της απασχόλησης 
αποτελεί θέμα κοινού προβληματισμού, σε όλα τα κράτη 
μέλη, η δε Επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειές τους 
μέσω φάσματος πολιτικών και δράσεων.

Προς τον σκοπό αυτό, δρομολογήθηκαν προ τριετίας οι 
Εγγυήσεις για τη νεολαία της ΕΕ και η Πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων. Σήμερα οι άνεργοι νέοι στην 
ΕΕ είναι κατά 1,6 εκατομμύρια λιγότεροι από το 2013, 
ενώ 900 000 λιγότεροι νέοι είναι εκτός απασχόλησης, 
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https://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_el
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_el
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εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Αυτές οι τάσεις δείχνουν ότι 
οι Εγγυήσεις για τη νεολαία, συνοδευόμενες από την 
Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, είχαν θετική 
συμβολή. Περίπου 9 εκατομμύρια νέοι αποδέχθηκαν 
κάποια προσφορά, που στις περισσότερες περιπτώσεις 
ήταν προσφορά εργασίας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και βιώσιμη 
εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη νεολαία και η επέκτασή 
τους στις περιφέρειες που τις έχουν περισσότερο 
ανάγκη, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να προστεθούν 
επιπλέον 2 δισ. EUR, ώστε να συνεχιστεί η επέκταση των 
Εγγυήσεων για τη νεολαία σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
να υποστηριχθούν 1 εκατ. επιπλέον νέοι έως το 2020.

Κινητικότητα στη μαθητεία

Θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε την απασχολησιμότητα 
των νέων. Η μάθηση και οι σπουδές σε άλλη χώρα 
αποδείχθηκε ότι έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία 
για τους νέους και τους βοηθούν να αναπτύσσουν 
τις δεξιότητές τους, να βελτιώνουν τις δυνατότητες 
σταδιοδρομίας τους και να ενισχύουν την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια. Περισσότεροι νέοι, από όλα τα στρώματα 
της κοινωνίας, θα πρέπει να αξιοποιούν τις εν λόγω 
δυνατότητες.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα δρομολογήσει το 
«ErasmusPro», μια νέα ειδική δραστηριότητα στο πλαίσιο 
του προγράμματος Erasmus+ για τη στήριξη μεγάλων 
περιόδων τοποθέτησης μαθητευομένων στο εξωτερικό. 
Επίσης, η Επιτροπή θα προτείνει Πλαίσιο Ποιότητας 
της Μαθητείας που θα ορίζει τις βασικές αρχές για τον 
σχεδιασμό και την προσφορά θέσεων μαθητείας σε όλα 
τα επίπεδα. Το 2017 θα συσταθεί υπηρεσία υποστήριξης 
στη μαθητεία με γνώμονα τη ζήτηση, η οποία θα 
υποστηρίζει χώρες που θεσπίζουν ή μεταρρυθμίζουν 
συστήματα μαθητείας.

Εξασφάλιση εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας

Στο πλαίσιο των σημερινών μέτρων, η Επιτροπή 
παρουσιάζει σειρά δράσεων που θα βοηθήσουν τα κράτη 
μέλη να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε 
όλους τους νέους, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην κοινωνία και να ανταποκρίνονται στις 
νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που προσφέρει η 
παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές.

Ιστορικό

Στην Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 2016, 
ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Juncker 
ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εντείνει τις προσπάθειες 
για τη στήριξη των νέων. Εξήγγειλε μάλιστα τη δημιουργία 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης πολιτικής ατζέντας με στόχο την ένταξη των 
νέων στην κοινωνία, λέγοντας: «Αρνούμαι να δεχθώ ότι η 
Ευρώπη είναι και παραμένει η ήπειρος της ανεργίας των 
νέων. Αρνούμαι να δεχθώ ότι οι νέοι της χιλιετηρίδας, η 
γενιά Υ, μπορεί να είναι η πρώτη γενιά των τελευταίων 
70 ετών που θα είναι φτωχότερη από τους γονείς 
τους [...] Θα εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε το 
πρόγραμμα των Εγγυήσεων για τη νεολαία παντού στην 
Ευρώπη, βελτιώνοντας τις δεξιότητες των Ευρωπαίων και 
φθάνοντας έως τις περιοχές και τους νέους που έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας.»

Κατά τη διάσκεψη κορυφής της Μπρατισλάβας, 
της 16ης Σεπτεμβρίου 2016, οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ επιβεβαίωσαν 
εξάλλου τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων και τη δημιουργία περισσότερων 
ευκαιριών για τους νέους. Ο λεγόμενος «οδικός χάρτης 
της Μπρατισλάβας» ορίζει συγκεκριμένα παραδοτέα 
και προθεσμίες με σκοπό «τη δημιουργία ελπιδοφόρου 
οικονομικού μέλλοντος για όλους, τη διαφύλαξη του 
τρόπου ζωής μας και την παροχή καλύτερων ευκαιριών 
για τους νέους». Στα εν λόγω παραδοτέα συγκαταλέγεται 
η δέσμευση του Συμβουλίου «να λάβει αποφάσεις 
για τη στήριξη από την ΕΕ των κρατών μελών στην 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και για βελτιωμένα 
προγράμματα της ΕΕ για τους νέους» πριν από το τέλος 
του έτους. 

Στις 4 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή παρουσίασε έκθεση 
για τα κύρια επιτεύγματα των υφιστάμενων Εγγυήσεων 
για τη νεολαία και της υφιστάμενης Πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων από την έναρξή τους το 2013 έως 
σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO/16/4166: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με 
την Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης

MEMO/16/4168: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Συνέχεια από σελ. 5

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_el.htm
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4166_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_el.htm
https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity
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Στις 16 Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε 
δεύτερη πρόσκληση υποβολής σχεδίων ύψους 50 εκατ. 
EUR στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Αστικές καινοτόμοι 
δράσεις». Οι πόλεις μπορούν να υποβάλλουν άμεσα 
αιτήσεις και να λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδότηση για 
καινοτόμα αστικά έργα.

Στη Βιέννη ιδρύθηκε υπηρεσία μίας στάσης των 
δημόσιων υπηρεσιών, με σκοπό την πλαισίωση των 
μεταναστών κατά τη διαδικασία της ένταξής τους 
στην πόλη. Στη Μαδρίτη ιδρύθηκαν τέσσερα κέντρα 
σε συνοικίες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, με σκοπό 
να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στους τομείς της 
ενέργειας, της κινητικότητας, της ανακύκλωσης και των 
τροφίμων, με παράλληλη προώθηση της αλληλέγγυας 
οικονομίας.

Πρόκειται για δύο από τα δεκαοχτώ σχέδια που 
βραβεύτηκαν στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης 
υποβολής σχεδίων της πρωτοβουλίας «Αστικές 
καινοτόμοι δράσεις», που προκηρύχθηκε πέρυσι. Η 
Επιτροπή δημοσίευσε δεύτερη πρόσκληση για την 
επιβράβευση των πλέον καινοτόμων σχεδίων που 
υποβάλλονται από τις ίδιες τις πόλεις.

Η αρμόδια Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, 
κ. Corina Crețu, δήλωσε: «Με την πρωτοβουλία αυτή, 
δίνουμε στις πόλεις τα μέσα για να μετατρέψουν τις ιδέες 
τους σε πραγματικές πρακτικές τις οποίες στη συνέχεια 
μπορούμε να μοιραστούμε σε επίπεδο ΕΕ.  Γνωρίζουμε ότι οι 
λύσεις για τις πλέον πιεστικές προκλήσεις – την ανεργία, τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, την κλιματική αλλαγή, για να αναφέρω 
μερικά μόνο παραδείγματα– θα προέλθουν από τις ίδιες 
τις πόλεις. Το αστικό θεματολόγιο αποσκοπεί ακριβώς στην 
ενδυνάμωση των πόλεων, ώστε να μπορέσει να ακουστεί η 
φωνή τους».

Η νέα πρόσκληση υποβολής σχεδίων, με προϋπολογισμό 
ύψους 50 εκατ. EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), θα επιβραβεύσει τα 
πλέον καινοτόμα σχέδια σε τρεις κατηγορίες, σύμφωνα 
με τις προτεραιότητες του αστικού θεματολογίου της ΕΕ:  
ένταξη των μεταναστών, αστική κινητικότητα και κυκλική 
οικονομία.  Η πρόσκληση καλύπτει την περίοδο από τις 16 
Δεκεμβρίου 2016 μέχρι τα μέσα Απριλίου 2017. 

Γενικές Πληροφορίες

Το Σύμφωνο του Άμστερνταμ (30 Μαΐου 2016) και τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου (24 Ιουνίου 2016) 
εγκαινίασαν το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ και καθόρισαν 
τις βασικές του αρχές.

Στον πυρήνα του αστικού θεματολογίου, 12 εταιρικές 
σχέσεις επιτρέπουν σε πόλεις, κράτη μέλη, θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, ΜΚΟ και επιχειρηματικούς εταίρους να 
συνεργάζονται σε ισότιμη βάση με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής σε αστικές περιοχές. Τέσσερις πιλοτικές 
εταιρικές σχέσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, για την ένταξη των 
μεταναστών, την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, τη 
στέγαση και την αστική φτώχεια.

Σύμφωνα με τις θεματικές προτεραιότητες του αστικού 
θεματολογίου, η πρωτοβουλία «αστικές καινοτόμοι 
δράσεις» παρέχει στις πόλεις της ΕΕ πόρους για τη 
χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων, με συνολικό 
κονδύλιο ύψους 372 εκατ. EUR από το ΕΤΠΑ κατά 
την περίοδο 2014-2020. Κατά την πρώτη πρόσκληση 
υποβολής σχεδίων επιλέχθηκαν 18 έργα από 378 αιτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Υπηρεσία μίας στάσης για την αστική πολιτική

Αστικές καινοτόμοι δράσεις

Αστικό θεματολόγιο: Nέα πρόσκληση 
υποβολής σχεδίων, ύψους 50 εκατ. EUR, 
που θα βοηθήσουν τις πόλεις στην 
επίλυση αστικών προκλήσεων

http://www.uia-initiative.eu/en/1st-wave-uia-projects-approved
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/06/24-conclusions-eu-urban-agenda/
http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/
http://urbanagenda.nl/partnerships/inclusion-of-migrants-and-refugees/
http://urbanagenda.nl/partnerships/
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities
http://www.uia-initiative.eu/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/06/24-conclusions-eu-urban-agenda/
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Η αμεροληψία στο επίκεντρο της 
πρότασης της Επιτροπής για την 
επικαιροποίηση των κανόνων της 
ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια αναθεώρηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας.

Η αναθεώρηση αυτή αποτελεί μέρος του 
προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 
και των προσπαθειών της Επιτροπής να διευκολύνει την 
εργασιακή κινητικότητα, να εξασφαλίσει αμερόληπτη 
μεταχείριση των μετακινούμενων πολιτών και των 
φορολογούμενων και να παράσχει καλύτερα εργαλεία 
για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών. 
Η πρόταση εκσυγχρονίζει τους ισχύοντες κανόνες, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι είναι αμερόληπτοι, σαφείς και ότι η 
επιβολή τους είναι ευκολότερη.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων δεν θα ήταν 
δυνατή χωρίς τους κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.  Οι κανόνες αυτοί 
εξασφαλίζουν ότι δεν χάνετε την προστασία κοινωνικής 
ασφάλισης όταν μετακινείστε σε άλλο κράτος μέλος.  Οι 
κανόνες υπάρχουν από το 1959 και εκσυγχρονίζονται 
σε τακτά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
είναι κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό και 
ότι ανταποκρίνονται στην οικονομική και κοινωνική 
πραγματικότητα στην ΕΕ.

Η επικαιροποίηση που προτείνεται αντανακλά την 
πολιτική δέσμευση της παρούσας Επιτροπής για 
αμερόληπτη εργασιακή κινητικότητα.  Είναι μια 
ισορροπημένη πρόταση, η οποία διευκολύνει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και προστατεύει 
τα δικαιώματα τους, ενισχύοντας παράλληλα τα εργαλεία 
με τα οποία οι εθνικές αρχές καταπολεμούν τους 
κινδύνους κατάχρησης ή απάτης.  Δημιουργεί στενότερη 
σύνδεση μεταξύ του τόπου όπου καταβάλλονται 
εισφορές και του τόπου που προβάλλονται αξιώσεις για 
παροχές, εξασφαλίζοντας αμερόληπτη δημοσιονομική 
κατανομή της επιβάρυνσης μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, κ. Marianne 
Thyssen, δήλωσε:  «Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι 

θεμελιώδες δικαίωμα της Ένωσης, του οποίου απολαύουν 
οι πολίτες της.  Αποφέρει οφέλη στους εργαζομένους, 
τους εργοδότες και την οικονομία εν γένει, βοηθώντας 
στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό 
και σε δεξιότητες.  Για να αποκατασταθεί η οικονομική 
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, χρειαζόμαστε την 
εργασιακή κινητικότητα.  Ωστόσο, η κινητικότητα 
πρέπει να βασίζεται σε σαφείς, αμερόληπτους και 
εφαρμόσιμους κανόνες.  Ο σκοπός της πρότασής μας για 
την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ περί κοινωνικής 
ασφάλισης είναι ο εξής:  να διασφαλίσει την ελεύθερη 
κυκλοφορία και να προστατεύσει τα δικαιώματα των 
πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα τα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση πιθανών καταχρήσεων».

Η πρόταση επικαιροποιεί τους κανόνες της ΕΕ στους 
ακόλουθους τέσσερις τομείς:

1. Παροχές ανεργίας:

• Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν πλέον να 
εξαγάγουν τις παροχές ανεργίας τους για τουλάχιστον 
6 μήνες έναντι της ισχύουσας ελάχιστης περιόδου 3 
μηνών. Αυτό θα τους δώσει περισσότερες ευκαιρίες 
να βρουν εργασία και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση 
της ανεργίας και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

• Για τους μεθοριακούς εργαζομένους (που ζουν σε μια 
χώρα, εργάζονται σε άλλη χώρα και επιστρέφουν στην 
πατρίδα τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα), 
υπεύθυνο για την καταβολή των παροχών ανεργίας 
θα είναι το κράτος μέλος στο οποίο εργάστηκαν τους 
τελευταίους 12 μήνες. Αυτό αντικατοπτρίζει την αρχή 
ότι το κράτος μέλος που έχει λάβει συνεισφορές θα 
πρέπει να καταβάλει παροχές.

• Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν κάποιος να έχει 
εργαστεί για τουλάχιστον 3 μήνες στο έδαφός τους 
πριν εκείνος ο οποίος καθίσταται άνεργος να μπορεί 
να στηριχθεί σε προηγούμενη πείρα που αποκτήθηκε 
σε άλλο κράτος μέλος για να ζητήσει τη χορήγηση 

Συνέχεια στη σελ. 9

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_el.htm
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παροχών ανεργίας.

2. Παροχές μακροχρόνιας φροντίδας:

Η παρούσα πρόταση διευκρινίζει ποιες είναι οι 
παροχές μακροχρόνιας φροντίδας και πού μπορούν 
οι μετακινούμενοι πολίτες να ζητούν τη χορήγηση 
των παροχών αυτών. Αυτό θα προσφέρει μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου σε μια όλο και μεγαλύτερη ομάδα 
πολιτών στις κοινωνίες μας που γηράσκουν και 
στηρίζονται στη μακροχρόνια φροντίδα.

3. Πρόσβαση των οικονομικά ανενεργών πολιτών σε 
κοινωνικές παροχές:

Βάσει νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η 
πρόταση διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να μην χορηγήσουν κοινωνικές παροχές 
σε μετακινούμενους πολίτες οι οποίοι είναι οικονομικά 
ανενεργοί πολίτες –αυτό περιλαμβάνει εκείνους που 
δεν εργάζονται ούτε αναζητούν ενεργά εργασία και δεν 
έχουν το νόμιμο δικαίωμα διαμονής στο έδαφός τους. 
Οι οικονομικά ανενεργοί πολίτες έχουν νόμιμο δικαίωμα 
διαμονής μόνον όταν έχουν τα μέσα διαβίωσης και πλήρη 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

4. Συντονισμός συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας 
για αποσπασμένους εργαζομένους:

Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθούν οι διοικητικοί 
κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας για τους αποσπασμένους εργαζομένους. 
Επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι εθνικές αρχές έχουν 
τα κατάλληλα εργαλεία για να εξακριβώνουν το 
καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων 
αυτών και καθορίζει σαφέστερες διαδικασίες για τη 
συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών 
για την αντιμετώπιση δυνητικά αθέμιτων πρακτικών ή 
καταχρήσεων.

Τέλος, η πρόταση δεν μεταβάλλει τους ισχύοντες κανόνες 
σχετικά με την εξαγωγή των επιδομάτων τέκνων. 
Δεν προβλέπεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή των 
επιδομάτων τέκνων: η χώρα στην οποία εργάζεται/-ονται 
ο/οι γονέας/-είς παραμένει αρμόδια για την καταβολή 
των επιδομάτων τέκνων και το ποσό αυτό δεν μπορεί να 
προσαρμοστεί εάν το παιδί διαμένει αλλού. Λιγότερο από 
το 1 % των επιδομάτων τέκνων στην ΕΕ εξάγονται από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Συνολικά, οι προτεινόμενες αλλαγές θα προσφέρουν 
μεγαλύτερη διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου και αμεροληψία 
προς όφελος των πολιτών, των δημόσιων αρχών, των 
εργοδοτών και των φορολογούμενων. Διευκολύνουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία, παρέχοντας ταυτόχρονα 

στα κράτη μέλη καλύτερα εργαλεία για την αποφυγή 
καταχρήσεων.

Ιστορικό

Η ΕΕ προβλέπει κανόνες για τον συντονισμό των εθνικών 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και την εξασφάλιση 
της προστασίας κοινωνικής ασφάλισης όταν μετακινείστε 
εντός της Ευρώπης (ΕΕ 28, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, 
Νορβηγία και Ελβετία). Οι κανόνες προβλέπουν μόνο 
τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας 
για τον καθορισμό του συστήματος στο οποίο υπόκειται 
ένας μετακινούμενος πολίτης. Οι κανόνες εμποδίζουν τη 
στέρηση της κοινωνικής προστασίας από τους πολίτες 
ή τη διπλή κάλυψή τους σε περίπτωση διασυνοριακής 
κατάστασης.

Κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να προσδιορίσει τα 
χαρακτηριστικά του δικού του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλειας, περιλαμβανομένων των παροχών που 
χορηγούνται, των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, του 
τρόπου υπολογισμού αυτών των παροχών και των 
εισφορών που θα πρέπει να καταβάλλονται, και για όλους 
τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, όπως οι παροχές 
γήρατος, ανεργίας και οι οικογενειακές παροχές, υπό τον 
όρο ότι οι εν λόγω εθνικές συνεισφορές συνάδουν με τις 
αρχές του δικαίου της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ισότιμη 
μεταχείριση και την απαγόρευση διακρίσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να παρακολουθούν 
τις εξελίξεις όσον αφορά την πληρωμή των εν λόγω 
παροχών, και σε πολίτες που διαμένουν σε άλλα κράτη 
μέλη. Η διοικητική επιτροπή για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης διαδραματίζει 
ιδιαίτερο ρόλο στην ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών.

Η αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας είχε 
ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 
του 2016 στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών της 
Επιτροπής για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων.

Περισσότερες πληροφορίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων συντονισμού 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

Ανακοίνωση για την τροποποίηση του κανονισμού 
EΚ/883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού EΚ/987/2009 
για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του 
κανονισμού EΚ/883/2004

Συνέχεια από σελ. 10

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4302_en.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16784&langId=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.


