
ΤΕΥΧΟΣ No 99
Μάρτιος 2017

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη

Η ενεργειακή μετάβαση 
της Ευρώπης προχωρά 

ικανοποιητικά

σελ. 4-5

Οδηγός για τους καρκινογόνους 
παράγοντες

σελ. 6-7

Οι μελλοντικοί οδηγοί της 
Ευρώπης:  

Η πρωτοβουλία για τις νεοφυείς 
και τις αναπτυσσόμενες νέες 

επιχειρήσεις

σελ. 8-9

Μελέτη αναφορικά με την 
Εγχώρια Αγορά Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου 

σελ. 9

διαβάστε

Κυκλική οικονομία:  Η Επιτροπή τηρεί τις 
υποσχέσεις της, προσφέρει καθοδήγηση ως 
προς την ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα 
και συνεργάζεται με την ΕΤΕπ για την τόνωση 
των επενδύσεων

Συνέχεια στη σελ. 2

Έναν χρόνο μετά την έγκριση της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία, η Επιτροπή 
παρουσίασε έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και την πρόοδο των βασικών πρωτοβουλιών στο 
πλαίσιο του σχεδίου δράσης που κατάρτισε το 2015.

Πέραν της έκθεσης, η Επιτροπή προχώρησε επίσης στις εξής 
ενέργειες:
• έλαβε περαιτέρω μέτρα δημιουργώντας, σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), πλατφόρμα για 
τη χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας μέσω της οποίας 

θα έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι επενδυτές και οι φορείς 
καινοτομίας

• εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη μετατροπή των αποβλήτων σε ενέργεια

• πρότεινε στοχευμένη βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με 
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Συνέχεια από σελ. 1

ορισμένες επικίνδυνες ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Με βάση τη δυναμική του Επενδυτικού Σχεδίου για 
την Ευρώπη, το οποίο ήδη έως το τέλος του 2016 
κινητοποίησε επενδύσεις ύψους 164 δις ευρώ, η 
πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση της κυκλικής 
οικονομίας,  θα ενισχύσει τον σύνδεσμο μεταξύ 
των υφιστάμενων μέσων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και η πρωτοβουλία 
InnoFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία, 
η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020», και ενδεχομένως θα αναπτύξει νέα χρηματοδοτικά 
μέσα για έργα της κυκλικής οικονομίας.  Η πλατφόρμα 
θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, 
της ΕΤΕπ, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών, των 
θεσμικών επενδυτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, 
ενώ παράλληλα θα παρέχει ενημέρωση όσον αφορά 
τις επενδυτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο της κυκλικής 
οικονομίας και θα προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές στους 
δυνητικούς φορείς προώθησης, θα αναλύει τα σχέδια 
και τις ανάγκες τους για χρηματοδότηση, και θα παρέχει 
συμβουλές σχετικά με τη συγκρότηση και την τραπεζική 
ελκυστικότητα. 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο 
των διεργασιών μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια 
στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας θα μεγιστοποιήσει 
τα οφέλη αυτού του μικρού αλλά καινοτόμου μέρους 
του εθνικού ενεργειακού μείγματος.  Τα εν λόγω έγγραφο 
παρέχει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη 
ώστε να επιτευχθεί η σωστή αναλογία της ικανότητας 
παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, δίνοντας έμφαση 
στον ρόλο της ιεράρχησης των αποβλήτων, στο πλαίσιο 
της οποίας οι επιλογές για τη διαχείριση των αποβλήτων 
κατατάσσονται σύμφωνα με τη βιωσιμότητα τους 
και δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στην πρόληψη 
και την ανακύκλωση των αποβλήτων.  Επίσης, η 
ανακοίνωση βοηθά στη βελτιστοποίηση της συμβολής 
των αποβλήτων για την Ενεργειακή Ένωση και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών για διασυνοριακές εταιρικές 
σχέσεις, όπου αυτό είναι σκόπιμο και σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς μας στόχους.

Η δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
περιέχει επίσης πρόταση για την επικαιροποίηση της 
νομοθεσίας σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Οδηγία RoHS) .  Η 
πρόταση προωθεί την υποκατάσταση των επικίνδυνων 

ουσιών ώστε να καταστεί πιο αποδοτική η ανακύκλωση 
των κατασκευαστικών μερών.  Οι προτεινόμενες 
τροποποιήσεις θα διευκολύνουν περαιτέρω τις 
λειτουργίες της αγοράς μεταχειρισμένων προϊόντων 
(π.χ. μεταπώληση), καθώς και την επισκευή ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  Εκτιμάται ότι χάρη στα 
μέτρα αυτά θα αποφεύγονται πάνω από 3000 τόνοι 
επικίνδυνων αποβλήτων ετησίως στην ΕΕ και θα καταστεί 
δυνατή η εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.  
Μόνο στον τομέα της υγείας, θα μπορούσε να επιτευχθεί 
εξοικονόμηση δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη 
της τάξεως των 170 εκατ. ευρώ κατ’ εκτίμηση.

Τέλος, η Επιτροπή στην έκθεση της σχετικά με την 
πρόοδο που σημειώθηκε από το περασμένο έτος 
απαριθμεί τα βασικά μέτρα που ελήφθησαν σε τομείς 
όπως τα απόβλητα, ο οικολογικός σχεδιασμός, η 
σπατάλη τροφίμων, τα οργανικά λιπάσματα, οι εγγυήσεις 
για τα καταναλωτικά αγαθά, καθώς και η καινοτομία 
και η επενδύσεις.  Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας 
ενσωματώθηκαν σταδιακά στις βέλτιστες πρακτικές του 
κλάδου, στις «πράσινες» δημόσιες συμβάσεις, στη χρήση 
των κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και 
στους τομείς των κατασκευαστών και των υδάτων μέσω 
νέων πρωτοβουλιών.  Για να υλοποιηθεί η μετάβαση 
στην κυκλική οικονομία, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προχωρήσουν στην 
έγκριση των νομοθετικών προτάσεων για τα απόβλητα, 
σύμφωνα με την κοινή δήλωση για τις νομοθετικές 
προτεραιότητες της ΕΕ εντός του 2017. Η Επιτροπή 
έχει αναλάβει τη δέσμευση το επόμενο έτος να 
παραγάγει περισσότερα αποτελέσματα σε σχέση με 
το σχέδιο δράσης και την κυκλική οικονομία, μεταξύ 
άλλων με στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, πλαίσιο 
παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία και πρόταση 
για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Συνέχεια στη σελ. 3

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_el.htm
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Ιστορικό

Στις 2 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε μια 
φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία.  Η 
δέσμη μέτρων αποτελείται από ένα σχέδιο δράσης της 
ΕΕ με μέτρα που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
των προϊόντων:  από τον σχεδιασμό, την προμήθεια 
πρώτων υλών, την παραγωγή και την κατανάλωση 
μέχρι τη διαχείριση των αποβλήτων και την αγορά 
δευτερογενών πρώτων υλών.

Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία προσφέρει 
μεγάλες ευκαιρίες για την Ευρώπη και τους πολίτες 
της.  Πρόκειται για ουσιαστικό μέρος των προσπαθειών 
μας για τον εκσυγχρονισμό και τον μετασχηματισμό 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, με στόχο τη στροφή της 
προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση.  Η μετάβαση αυτή 
έχει ιδιαίτερη σημασία από επιχειρηματικής άποψης, 
καθώς θα σημειωθούν σημαντικά οικονομικά οφέλη 
και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα.  Χάρη σε αυτήν 
επιτυγχάνονται περιβαλλοντικά οφέλη και σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας.  Δημιουργούνται τοπικές θέσεις 
εργασίας και ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη.  Η μετάβαση 
στην κυκλική οικονομία συνδέεται στενά με τις βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ για την απασχόληση και την 
ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την κοινωνική ατζέντα και τη 
βιομηχανική καινοτομία.

Για να αναδειχθούν τα βασικά παραδοτέα που έχουν 
επιτευχθεί μέχρι στιγμής και για να συζητηθούν τα 
μελλοντικά παραδοτέα με τους ενδιαφερόμενους φορείς, 
η Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή θα διοργανώσουν διάσκεψη για την κυκλική 
οικονομία στις 9 – 10 Μαρτίου 2017.  Στη διάσκεψη 
αυτή θα ανακοινωθεί η πλατφόρμα ενδιαφερόμενων 
μερών για την κυκλική οικονομία.  

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

Έκθεση εφαρμογής

Ανακοίνωση σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από 
απόβλητα

Οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS)

Δέσμη μέτρων για καθαρή ενέργεια

Ανακοίνωση σχετικά με σχέδιο εργασίας για τον 
οικολογικό σχεδιασμό για την περίοδο 2016-2019

Πρωτόκολλο της ΕΕ για τα απόβλητα από κατασκευές 
και κατεδαφίσεις

Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη διάθεση προϊόντων 
λίπανσης στην αγορά

Οικολογική δημόσια σύμβαση

Η ΕΤΕπ στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

Συνέχεια από σελ. 2

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/waste-to-energy.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/update_legislation.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_773.en_.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8983&lang=el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-827_el.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/the-eib-in-the-circular-economy.htm?f=search&media=search
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Η ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης 
προχωρά ικανοποιητικά

Σύμφωνα με τη δέσμευσή της να υποβάλλει κάθε χρόνο 
έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 1η Φεβρουαρίου 
2017, τη δεύτερη έκθεση γι΄αυτό το θέμα.  Η έκθεση 
αυτή παρουσιάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη 
δημοσίευση της πρώτης έκθεσης για την κατάσταση της 
Ενεργειακής Ένωσης, τον Νοέμβριο του 2015. Οι εκθέσεις 
αυτές είναι καθοριστικές για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της βασικής αυτής προτεραιότητας της 
Επιτροπής Γιούνκερ.

Από τη δημοσίευση της πρώτης έκθεσης για την 
κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, πολλές τάσεις 
στη μετάβαση της ΕΕ σε μια οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών συνεχίστηκαν με εντονότερο 
ρυθμό.  Με την ευκαιρία της νέας περιοδείας για 
την προώθηση της Ενεργειακής Ένωσης που θα 
πραγματοποιηθεί το 2017, η Επιτροπή θα προβεί σε 
περαιτέρω διεξοδική ανάλυση των πολιτικών των κρατών 
μελών.

Η ΕΕ συνολικά εξακολούθησε να σημειώνει ικανοποιητική 
πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της 
Ενεργειακής Ένωσης, κυρίως των στόχων του 2020 
για την ενέργεια και το κλίμα (βλ. MEMO/17/162 
και MEMO/17/163),  και έχει ήδη επιτύχει τον στόχο 
της για το 2020 όσον αφορά την τελική κατανάλωση 
ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου:  το 2015, οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου στην ΕΕ ήταν κατά 22% χαμηλότερες από 
το επίπεδο του 1990. Η ΕΕ βρίσκεται επίσης σε καλό 
δρόμο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
όπου - με βάση τα δεδομένα του 2014 - το μερίδιο 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έφθασε το 16% 
της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας της 
ΕΕ.  Μια άλλη σημαντική τάση είναι το γεγονός ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να αποσυνδέει με επιτυχία την οικονομική 
της ανάπτυξη από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 
Κατά την περίοδο 1990-2015, το συνδυασμένο 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 
50%, ενώ οι συνολικές εκπομπές μειώθηκαν κατά 22%.

Χάρη στην ταχεία κύρωση από την ΕΕ της Συμφωνίας 
του Παρισιού που συνήφθη τον Δεκέμβριο του 2015, 
στις 4 Νοεμβρίου 2016, τέθηκε σε ισχύ η πρώτη νομικά 
δεσμευτική, παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα.

Σ’  ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, μια 
επιτυχημένη Ενεργειακή Ένωση έχει καθοριστική 
σημασία για την προστασία των μακροπρόθεσμων 
οικονομικών συμφερόντων και της ευημερίας τόσο της 

Η δεύτερη έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης δείχνει ότι ο 
εκσυγχρονισμός της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μετάβαση σε μια εποχή 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών αποτελούν πλέον γεγονός.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για το 
2020, όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την ενεργειακή απόδοση και 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Για την περαιτέρω ενίσχυση αυτής της διαδικασίας, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε μια νέα περιοδεία για την προώθηση της Ενεργειακής Ένωσης.

Συνέχεια στη σελ. 5

https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6105_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-162_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-163_en.htm
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Ευρώπης όσο και των Ευρωπαίων.  Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο οι εργασίες για την Ενεργειακή Ένωση 
που πραγματοποιήθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες, 
έδωσαν μεγάλη έμφαση στην ενεργειακή διπλωματία που 
στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού, στην επέκταση των εξαγωγών τεχνολογικών 
λύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και στην 
προώθηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της 
Ευρώπης.

Το 2016, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για μια κινητικότητα χαμηλών εκπομπών με 
έναν σαφή και φιλόδοξο στόχο: μέχρι τα μέσα του αιώνα, 
οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές 
να είναι τουλάχιστον 60% χαμηλότερες σε σύγκριση με 
το επίπεδο του 1990 με σταθερή τάση προς το μηδέν και, 
παράλληλα, να διασφαλίζονται οι ανάγκες κινητικότητας 
των ανθρώπων και των εμπορευμάτων, καθώς και η 
παγκόσμια συνδεσιμότητα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δεύτερη ανακοίνωση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που εγκρίθηκαν 
σήμερα διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής:

MEMO/17/162 για την πρόοδο στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης

MEMO/17/163 για την πρόοδο στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Πληροφορίες σχετικά με την περιοδεία για την 
προώθηση της Ενεργειακής Ένωσης το 2017 θα βρείτε 
στον ιστότοπο του αντιπροέδρου και Επιτρόπου 
αρμόδιου για την Ενεργειακή Ένωση Μάρος Σέφτσοβιτς

Συνέχεια από σελ. 4

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_el.htm
https://ec.europa.eu/priorities/second-report-state-energy-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-162_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-163_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/sefcovic_en
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Οδηγός για τους καρκινογόνους 
παράγοντες

Ανάληψη δράσης για τον 
επαγγελματικό καρκίνο
Ο καρκίνος θεωρείται η κύρια αιτία των επαγγελματικών 
θανάτων στην ΕΕ. Είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλο 
περιθώριο για δράσεις με στόχο να μειωθούν τα 
κρούσματα επαγγελματικού καρκίνου. Για τον λόγο 
αυτό, στις 25 Μαΐου 2016, έξι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
υπέγραψαν συμφωνία με την οποία δεσμεύονται να 
εφαρμόσουν σχέδιο εθελοντικής δράσης με σκοπό τη 
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους 
που απορρέουν από την έκθεση σε καρκινογόνους 
παράγοντες στον χώρο εργασίας, καθώς και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Οι εταίροι είναι οι εξής:

• αυστριακό ομοσπονδιακό υπουργείο εργασίας, 
κοινωνικών θεμάτων και προστασίας των καταναλωτών

• BUSINESSEUROPE (Ευρωπαίοι εργοδότες)

• Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία (EU-OSHA)

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή

• Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων (ETUC)

• ολλανδικό υπουργείο κοινωνικών υποθέσεων και 
απασχόλησης.

Οι εταίροι που υπέγραψαν τη συμφωνία συνέταξαν 
Οδηγό (Roadmap) για το εν λόγω σχέδιο, το οποίο θα 
εφαρμοστεί την περίοδο 2016-2019. Ενθαρρύνεται 
η συμμετοχή κρατών μελών, κοινωνικών εταίρων, 
επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και άλλων 
οργανώσεων σε όλη την Ευρώπη (και εκτός αυτής).

Ενίσχυση της πρόληψης σε 
επιχειρήσεις
Μερικές από τις δραστηριότητες που πρόκειται να 
αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν στη διάρκεια της 
τριετούς εφαρμογής του σχεδίου είναι οι εξής:

• Παροχή πληροφοριών σε εργοδότες για τις οριακές 
τιμές και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση εργοδοτών και 
εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους της έκθεσης 
σε καρκινογόνους παράγοντες, ιδιαίτερα σε μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

• Παροχή πληροφοριών σε εργοδότες για τις μεθόδους 
εκτίμησης κινδύνων και για πιθανά μέτρα διαχείρισης 
του κινδύνου

• Επιρροή στη συμπεριφορά και τη νοοτροπία στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής

• Συλλογή, περιγραφή και διάθεση μιας σειράς ειδικών, 
οικονομικά αποδοτικών και ορθών πρακτικών, εφικτών 
για ΜΜΕ, αναφορικά με συγκεκριμένες καρκινογόνες 
ουσίες

Συνέχεια στη σελ. 7



ΤΕΥΧΟΣ  No 99  Μάρτιος 2017              7
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• Παρακίνηση κρατών μελών και οργανισμών να 
αναλάβουν εθελοντικά ρόλο καθοδηγητή ή εταίρου, 
ως επικεφαλής ενός συγκεκριμένου τμήματος του 
σχεδίου δράσης, για παράδειγμα σχετικά με μια 
συγκεκριμένη ομάδα καρκινογόνων παραγόντων ή 
έναν συγκεκριμένο κλάδο.

Το σχέδιο αναμένεται να ωφελήσει, ειδικότερα, τις 
μικρότερες επιχειρήσεις με περιορισμένη εμπειρία σε 
ορθές πρακτικές. Επίσης, ελπίζεται ότι η μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση θα οδηγήσει σε καινοτομίες στις 
διαδικασίες παραγωγής και, κατ’ επέκταση, στην 
υποκατάσταση των καρκινογόνων ουσιών από 
ασφαλέστερες εναλλακτικές. 

Μελλοντικά βήματα

Οι έξι οργανισμοί καλούν τους πάντες να λάβουν 
μέτρα, να εφαρμόσουν ορθές πρακτικές και να 
ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για να αποτραπεί η 
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες.

Ο όρος ‘ορθές πρακτικές’ ερμηνεύεται με την ευρεία 
έννοια: είναι όλες οι πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν 
εργαζομένους και εργοδότες με στόχο την 
προστασία από καρκινογόνες ουσίες στην εργασία. 
Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται: τεχνικά μέτρα, 
δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης, 
εργαλεία εκτίμησης κινδύνων, προσεγγίσεις που αφορούν 
ολόκληρους κλάδους, μέτρα ανάπτυξης προληπτικής 
νοοτροπίας, συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κρατών 
μελών, ερευνητικών ινστιτούτων ή οικονομικών κλάδων, 
κλπ.

Στο πλαίσιο του Οδηγού, οι οργανισμοί καλούνται να 
ανακοινώσουν τις (προβλεπόμενες) πρωτοβουλίες τους 
ή/και τη βούλησή τους να συνεργαστούν με άλλους. Ο 
σχετικός κατάλογος αναμένεται να είναι διαθέσιμος από 
την 1η Ιουλίου 2016.

Για να υποβάλετε την πρωτοβουλία σας, επισκεφθείτε 
την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.
roadmaponcarcinogens.eu 

Μελλοντικά βήματα

Οι στόχοι είναι η δρομολόγηση του σχεδίου και η ταχεία 
εμφάνιση των πρώτων αποτελεσμάτων. 

Ο EU-OSHA συμβάλλει στην προαγωγή του σχεδίου και 
θα υποστηρίξει τους εταίρους στη διοργάνωση ετήσιας 
εκδήλωσης και στην αξιολόγηση της προόδου. Επιπλέον, 
η Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2018-
2019 του EU-OSHA θα έχει θέμα τις επικίνδυνες ουσίες, σε 
συνδυασμό με τον Οδηγό και τους στόχους του.

Το σχέδιο προβλέπει ένα πρόγραμμα δράσεων που θα 
εκτείνεται σε δύο προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ, 
καθώς η έναρξή του συμπίπτει με την προεδρία της 
Ολλανδίας το 2016 και η λήξη του με την προεδρία της 
Αυστρίας το 2019.

Περισσότερες πληροφορίες
Ανατρέξτε στη συμφωνία για να δείτε αναλυτικά τις 
δεσμεύσεις των εταίρων.

Ανατρέξτε στον Οδηγό για όλες τις λεπτομέρειες των 
κοινών προσπαθειών που προγραμματίζονται με σκοπό 
τη μείωση του επαγγελματικού καρκίνου.

Ο δικτυακός τόπος OSHwiki περιλαμβάνει σχετικά άρθρα 
για τα ακόλουθα θέματα:
• Καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την 

αναπαραγωγή ουσίες
• Ο φόρτος που επιφέρουν οι επαγγελματικές 

ασθένειες
• Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης

Δελτίο τύπου του ολλανδικού συντονιστικού κέντρου 
για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 

Πρακτικά του συνεδρίου για τον επαγγελματικό καρκίνο 
στο Άμστερνταμ, 23-25 Μαΐου 2016 

Πρόταση για τους καρκινογόνους παράγοντες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

http://www.roadmaponcarcinogens.eu
https://osha.europa.eu/el/themes/dangerous-substances/carcinogens/carcinogens-covenant.pdf
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/carcinogens/carcinogens-background-roadmap.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://oshwiki.eu/wiki/Carcinogenic,_mutagenic,_reprotoxic_%28CMR%29_substances
https://oshwiki.eu/wiki/Burden_of_occupational_diseases
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_exposure_limit_values
https://www.arboineuropa.nl/actueel/nieuws
http://www.magazine-on-the-spot.nl/pwrc/
https://osha.europa.eu/el/themes/dangerous-substances/european-commissions-proposal-carcinogens
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια συζητήσεων 
στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορα 
φόρα και  ανοικτή  δημόσια διαβούλευση  σχετικά 
με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς  
επιχειρήσεις  στην ανάπτυξη/μεγέθυνση,  εξέδωσε 
Ανακοίνωση με τίτλο: «Οι μελλοντικοί οδηγοί της 
Ευρώπης:  Η πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις 
αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις»

Η Ανακοίνωση αυτή εκδίδεται στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της ΕΕ για την ενιαία  αγορά, 
περιλαμβανομένης της  ψηφιακής στρατηγικής   και της  
πολιτικής  της ΕΕ για προώθηση πολιτικών και δράσεων 
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά στηρίζονται 
στη τεχνολογία, αναμένεται ότι  θα συμβάλλουν στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην εξειδίκευση 
προσωπικού και στην απασχόληση με δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Όμως, παρά τους πολλούς νέους 
και καινοτόμους επιχειρηματίες, η Ευρώπη δεν 
αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της επιχειρηματικής 
της ικανότητας και των δεξιοτήτων.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια 
συντονισμένη προσέγγιση στο σύνολο των πολιτικών της 
ΕΕ, μέσω μιας σειράς συγκεκριμένων μέτρων, όχι μόνο 
σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από 
συνεργασία με όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (κράτη-
μέλη, περιφέρειες, πόλεις, ενδιαφερόμενοι).

Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία  στοχεύει στη 
δημιουργία ενός περισσότερο συνεκτικού πλαισίου 
για τη δραστηριοποίηση και την ανάπτυξη των 
νεοφυών επιχειρήσεων, συγκεντρώνεται  ένα φάσμα 
υφιστάμενων και νέων δράσεων  για τη δημιουργία μιας 
σειράς μέτρων για τη μακροχρόνια υποστήριξη των 
νεοφυών (start- ups) και των αναπτυσσόμενων (scale-ups) 
νέων επιχειρήσεων,  που βασίζεται σε 3 άξονες:

• Βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, μέσα 
από τη δημιουργία από τον όμιλο της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων ενός πανευρωπαϊκού 
ταμείου που θα επενδύει σε αλλά επενδυτικά ταμεία 
επιχειρηματικών κεφαλαίων με προϋπολογισμό 400 

εκ.ευρώ από την ΕΕ και αναμενόμενη μόχλευση 1,6 
εκ.ευρώ. Το νέο ταμείο  θα συμπληρώνει τα υφιστάμενα 
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ  όπως το πακέτο JUNKER 
(EFSI) και τα οικονομικά εργαλεία  του Προγράμματος 
για την Έρευνα και Καινοτομία ( Ορίζοντα 2020/
InnovFin) και του Προγράμματος ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας (COSME) .

• Δεύτερη ευκαιρία για επιχειρηματίες, μέσα από την 
αναδιάρθρωση των οικονομικών δυσκολιών, ώστε να 
αποφεύγεται η πτώχευση και η απόλυση προσωπικού 
(νομοθετική πρόταση σχετικά με τη νομοθεσία περί 
αφερεγγυότητας).

• Απλούστευση υποβολής φορολογικής δήλωσης, 
μέσα από φορολογικές απλουστεύσεις (πρόταση για 
την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών - 
ΚΕΒΦΕ).

Οι άξονες αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών της 
Ευρώπης που δίνουν έμφαση στην παροχή βοήθειας για 
την αντιμετώπιση κανονιστικών απαιτήσεων, στην 
υποστήριξη της καινοτομίας και στη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος, στο οποίο οι νεοφυείς επιχειρήσεις 
θα μπορούν να συνδέονται με τους δυνητικούς εταίρους  
(επενδυτές, επιχειρηματικούς εταίρους, πανεπιστήμια 
κι ερευνητικά κέντρα).  Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 
αυτών των στόχων θα αποτελέσουν και οι δεξιότητες, 
τεχνικές, οικονομικές και ψηφιακές δεξιότητες 
(επιχειρηματικό πνεύμα, διαχείριση, διοίκηση). Στη νέα 
ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη (Ιούνιος 2016), η Ε. 
Επιτροπή εργάζεται για την βελτίωση της ποιότητας τους 
και σύνδεσης τους με την αγορά εργασίας.

Οι Αποφάσεις σχετικά με τα μέτρα που τελικά θα 
εγκριθούν θα ληφθούν μετά από συζητήσεις των 
προτάσεων της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο 
και κυρίως στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα/εσωτερική 
αγορά, βιομηχανία.  Από τη σχετική Ανακοίνωση και σε 
συνέχεια των  μέχρι σήμερα συζητήσεων των αρμόδιων 
για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας Υπουργών, βασικό 
ρόλο στην υποστήριξη των νεοφυών καινοτόμων 
επιχειρήσεων αναμένεται να διαδραματίσει το 
υπό σύσταση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας 
(European Innovation Council), το οποίο θα 

Οι μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης:  
Η πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και 
τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις
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χρηματοδοτηθεί από τον Ορίζοντα 2020  με το ποσό των 
1,6 έως 2,5 δις.ευρώ  για την περίοδο 2018-2020 (πιλοτική 
εφαρμογή) και  το επόμενο (9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2020-
2027) στο πλαίσιο του οποίου  θα οριστικοποιηθεί και ο 
σκοπός και στόχος ίδρυσης του.

 Ο Ορίζοντας 2020, αν και οι σχετικές συζητήσεις 
είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να χρηματοδοτήσει 
πρωτοποριακά σχέδια καινοτομίας από νεοφυείς 
επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης 
μέσω «συγκέντρωσης/τροποποίησης» υφιστάμενων  
εργαλείων και συγκεκριμένα του εργαλείου υποστήριξης 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Fast-track to 
innovation, τα βραβεία και μέρος των μελλοντικών 
και αναδυόμενων τεχνολογιών, τα οποία θα καλύπτουν 
όλους τους τομείς (bottom-up approach).  Για το σκοπό 
αυτό η Επιτροπή συγκρότησε Συμβουλευτική Ομάδα 
Υψηλού επιπέδου αποτελούμενη από 15  καινοτόμους  
επιχειρηματίες.

Περισσότερες πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση 
και το ρόλο του υπό σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας παρέχονται στο παρακάτω κείμενο-
Ανακοίνωση της Επιτροπής με αφορμή την  δημιουργία 
της Ομάδας υψηλού Επιπέδου (European Innovation 
Council (EIC): High level Group of Innovators.

Σχετική υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους παρέχεται 
και μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων 
(Enterprise Europe Network-EEN), το οποίο αποτελεί 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι 
το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο ολοκληρωμένης 
παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  
Ιστοσελίδα Κυπριακού μέλους του δικτύου: 
 http://bsccyprus.org.cy/

Συμπερασματικά, η σύσταση και η μεγέθυνση μιας 
εταιρείας σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να καταστούν 
απλούστερες, καθώς στόχος είναι η Ευρώπη να καταστεί 
η πρώτη επιλογή για φιλόδοξους επιχειρηματίες για 
να εγκατασταθούν και να μετατρέψουν τις καινοτόμες 
επιχειρηματικές ιδέες τους σε επιτυχημένες  εταιρείες. 
Από την άλλη, οι εταιρείες αυτές θα δημιουργήσουν νέες 
θέσεις εργασίας και θα προαγάγουν την κοινωνική 
ευθύνη, ενώ κάποιες από αυτές θα καταστούν 
πρωτοπόρες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  στα Αγγλικά

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  στα Ελληνικά

European Innovation Council (EIC): High level Group of 
Innovators

Europe’s next leaders: The start-up and scale-up 
initiative.

Οι μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης: Η πρωτοβουλία για 
τις νεοφυείς και τις  αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
& Τουρισμού έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα 
της μελέτης: «Ανάλυση της Κυπριακής Αγοράς του 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των παραγόντων Αποτροπής 
Χρήσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Εγχώρια Αγορά 
και Ανάπτυξης Τεχνικών Μεθοδολογίας/Επιχειρηματικών 
Μοντέλων για Προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
στην Κύπρο». 

Στη μελέτη γίνεται μια εκτενής ανάλυση της αγοράς 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο και εξετάζονται οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση και ανάπτυξη 
του. Επιπρόσθετα παραθέτονται επιχειρηματικά μοντέλα, 
κίνητρα και εισηγήσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν 
και να βοηθήσουν στην προώθηση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου στη χώρα μας. 

Τη μελέτη μπορείτε να βρείτε στην πιο κάτω ιστοσελίδα:

(http://www.go-e.mcit.gov.cy/mcit/trade/go-e.nsf/
All/07EC2B8BE955DF34C22580BA003011A6?OpenDocument)

Μελέτη αναφορικά με την Εγχώρια 
Αγορά Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Συνέχεια από σελ. 8

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3882_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3882_el.htm
https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/eic-hlg_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/eic-hlg_factsheet.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0733&from=EN
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Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: 
Eπισκόπηση της προόδου των κρατών μελών 
όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές 
προτεραιότητες

Δημοσίευσε επίσης μια έκθεση για την εφαρμογή 
του Δημοσιονομικού Συμφώνου, μια έκθεση για την 
κατάσταση του χρέους της Ιταλίας, καθώς και μια έκθεση 
συνοδευόμενη από πρόταση προς το Συμβούλιο για 
επιβολή προστίμου στην Αυστρία λόγω υποβολής 
ψευδών στοιχείων.

Τα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο στην υλοποίηση των 
εξατομικευμένων κατευθύνσεων πολιτικής που έλαβαν 
πέρυσι σχετικά με το «ενάρετο τρίγωνο» της ενίσχυσης 
των επενδύσεων, της προώθησης διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και της διασφάλισης υπεύθυνων 
δημοσιονομικών πολιτικών. Η παρούσα αξιολόγηση 
της προόδου των κρατών μελών εντάσσεται στον 
ετήσιο κύκλο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής σε 
επίπεδο ΕΕ, που είναι γνωστός ως χειμερινή δέσμη του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η δέσμη έπεται των οικονομικών 
προβλέψεων που δημοσιεύθηκαν την περασμένη 
εβδομάδα.

Οι σημερινές 27 ανά χώρα εκθέσεις (για όλα τα κράτη 
μέλη εκτός από την Ελλάδα η οποία υπόκειται σε ειδικό 
πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας) περιέχουν 
την ετήσια ανάλυση που εκπόνησαν οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των οικονομιών 
των κρατών μελών και, όπου χρειάζεται, αξιολόγηση 
των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Σε συνέχεια της 
δημοσίευσης, τον Νοέμβριο, της ετήσιας επισκόπηση 
της ανάπτυξης για το 2017 και των συστάσεων για τη 
ζώνη του ευρώ, όπου καθορίζονται οι προτεραιότητες 
για το επόμενο έτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η νέα δέσμη 
μετατοπίζει το κέντρο βάρους στη εθνική διάσταση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εν όψει των εαρινών ανά χώρα 
συστάσεων.

Η έγκαιρη δημοσίευση των ανά χώρα εκθέσεων, πριν 
από την παρουσίαση των εθνικών προγραμμάτων 
και την επικαιροποίηση των ανά χώρα συστάσεων, 

εντάσσεται στις προσπάθειες της Επιτροπής Γιούνκερ 
για εξορθολογισμό και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου. Σκοπός είναι να δοθεί χρόνος για διάλογο με 
τα κράτη μέλη όσον αφορά τις ευρωπαϊκές και εθνικές 
προτεραιότητες και να επικεντρωθούν περισσότερο 
οι προσπάθειες σε κοινωνικά θέματα και θέματα 
απασχόλησης.

Οι αναλύσεις που περιέχονται στις εκθέσεις ανά χώρα 
δείχνουν ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η οικονομική 
ανάκαμψη συνέβαλε στην πτώση των ποσοστών 
ανεργίας, παρότι αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται 
πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα. Οι εμπεριστατωμένες 
επισκοπήσεις που περιέχουν ορισμένες από τις εκθέσεις 
δείχνουν ότι τα μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών έχουν διορθωθεί, και ότι 
σημαντικά αποθέματα του ιδιωτικού, δημόσιου και 
εξωτερικού χρέους έχουν αρχίσει να μειώνονται ως 
ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Ωστόσο, 
εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι: τα υψηλά 
πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχουν 
διορθωθεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό, ενώ τα υψηλά 
αποθέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων επηρεάζουν 
αρνητικά τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε μερικά κράτη 
μέλη.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή ξεκίνησε 
εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για 13 χώρες μέλη 
με σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσο αντιμετώπιζαν 
μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αξιολογήσει τη 
σοβαρότητα των ανισορροπιών αυτών. Και τα 13 κράτη 
μέλη που εξετάστηκαν διεξοδικά φέτος παρουσίαζαν 
ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες πέρυσι. Τα 
αποτελέσματα αυτών των επισκοπήσεων περιέχονται στις 
αντίστοιχες εκθέσεις ανά χώρα.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Φινλανδία 
δεν αντιμετωπίζει τώρα ανισορροπίες στο πλαίσιο 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 22 Φεβρουαρίου 2017, την ετήσια ανάλυσή της 
για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη, μαζί με αξιολόγηση των 
ανισορροπιών που εξακολουθούν να υφίστανται.

Συνέχεια στη σελ. 11

http://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2017-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-recommendation-euro-area_en
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-16-3899_en.htm
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της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. 
Τα υπόλοιπα 12 κράτη μέλη αντιμετωπίζουν είτε 
ανισορροπίες (6) είτε υπερβολικές ανισορροπίες (6). 
Αυτά τα κράτη θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε ειδική 
παρακολούθηση προσαρμοσμένη στο βαθμό και στη 
φύση των ανισορροπιών τους. Η παρακολούθηση θα 
εστιάσει στα μέτρα πολιτικής που λαμβάνουν αυτά, και 
θα συνίσταται στη διεξαγωγή ενισχυμένου διαλόγου με 
τις εθνικές αρχές, στην πραγματοποίηση αποστολών 
εμπειρογνωμόνων και στην κατάρτιση εκθέσεων 
προόδου. Συνοπτικά, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις 
καταλήγουν στα εξής:

• Η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, 
η Πορτογαλία και η Κύπρος αντιμετωπίζουν 
υπερβολικές οικονομικές ανισορροπίες.

• Η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες, η 
Σλοβενία και η Σουηδία αντιμετωπίζουν οικονομικές 
ανισορροπίες.

• Η Φινλανδία δεν αντιμετωπίζει οικονομικές 
ανισορροπίες.

Έκθεση για τη μεταφορά του Δημοσιονομικού 
Συμφώνου

Το Σώμα των Επιτρόπων εξέδωσε επίσης ανακοίνωση και 
έκθεση για τη μεταφορά του Δημοσιονομικού Συμφώνου 
στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Το Δημοσιονομικό 
Σύμφωνο είναι κύριο στοιχείο της διακυβερνητικής 
Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη 
διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
(ΣΣΣΔ). Δεσμεύει τα 22 κράτη μέλη (τα κράτη της ζώνης 
του ευρώ, συν τη Βουλγαρία, τη Δανία και τη Ρουμανία) 
να τηρούν τις αρχές της ενισχυμένης δημοσιονομικής 
πειθαρχίας και τον κανόνα περί ισοσκελισμένου 
προϋπολογισμού με διορθωτικό μηχανισμό. Το 
Δημοσιονομικό Σύμφωνο σχεδιάστηκε ως μέρος της 
πολιτικής που αποφάσισε η ΕΕ για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ορισμένα 
από τα στοιχεία του έχουν έκτοτε ενσωματωθεί στο δίκαιο 
της ΕΕ.

Η νέα έκθεση δείχνει ότι όλα τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο έχουν ήδη 
ενσωματώσει την ουσία του Δημοσιονομικού Συμφώνου 
στο εθνικό τους δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο εκάστοτε 
εθνικός σχεδιασμός διαφέρει ως φυσική συνέπεια του 
πλαισίου που θέτει η Συνθήκη, η οποία απλώς καθορίζει 
αρχές και σχετικά ευρείες απαιτήσεις.

Όταν λήφθηκε η απόφαση για το Δημοσιονομικό 
Σύμφωνο, δεν ήταν δυνατό να συναφθεί η Συνθήκη 
στο πλαίσιο της έννομης τάξης της ΕΕ και ως εκ τούτου 
επιλέχθηκε η λύση μιας διακυβερνητικής Συνθήκης. 
Ωστόσο, προβλέπονται μέτρα για την ενσωμάτωση της 
ΣΣΣΔ στο δίκαιο της ΕΕ, ώστε να αυξηθεί η δημοκρατική 
λογοδοσία και νομιμότητα εντός της Ένωσης.

Έκθεση για την κατάσταση του χρέους της Ιταλίας

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης έκθεση για την Ιταλία, 
σύμφωνα με το άρθρο126 παράγραφος 3 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στην 
οποία εξετάζει τη συμμόρφωση της χώρας με το κριτήριο 
του χρέους, όπως ορίζεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, καθώς και με την τιμή αναφοράς για τον 
ρυθμό μείωσής του.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αν τα πρόσθετα 
διαρθρωτικά μέτρα, ύψους τουλάχιστον 0,2% του ΑΕΠ, 
τα οποία η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εγκρίνει μέχρι τον 
Απρίλιο του 2017 το αργότερο, δεν έχουν θεσπιστεί με 
αξιόπιστο τρόπο μέχρι αυτή την ημερομηνία ώστε να 
μειωθεί το κενό όσον αφορά την ευρεία συμμόρφωση 
με το προληπτικό σκέλος το 2017 (και συνεπώς το 2016), 
πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτή τη στιγμή δεν τηρείται το 
κριτήριο του χρέους όπως ορίζεται στη Συνθήκη και στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/1997.

Ωστόσο, η απόφαση για το αν θα προταθεί η έναρξη 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος θα ληφθεί μόνο 
βάσει των εαρινών προβλέψεων της Επιτροπής για το 
2017, αφού ληφθούν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία 
για το 2016 καθώς και η υλοποίηση των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι ιταλικές αρχές τον 
Φεβρουάριο του 2017.

Συνέχεια στη σελ. 5

https://ec.europa.eu/info/publications/fiscal-compact-taking-stock_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
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Έκθεση για μια υπόθεση δήλωσης ψευδών 
στατιστικών στοιχείων και πρόταση απόφασης 
του Συμβουλίου για την επιβολή προστίμου στην 

Αυστρία

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης πρόταση εκτελεστικής 
απόφασης του Συμβουλίου για την επιβολή στην Αυστρία 
προστίμου 29,8 εκατ. ευρώ λόγω δήλωσης ψευδών 
στοιχείων για το δημόσιο χρέος. Μετά από έρευνα και 
επαφές με τις αυστριακές αρχές, η Επιτροπή διαπίστωσε 
ότι η βαριά αμέλεια κρατικών οντοτήτων του κρατιδίου 
του Σάλτσμπουργκ οδήγησε στην κοινοποίηση προς την 
Eurostat ψευδών στατιστικών στοιχείων για το 2012 και το 
2013 όσον αφορά το έλλειμμα και το χρέος της Αυστρίας 
για το διάστημα 2008-2012. Τα αυστριακά στοιχεία για το 
έλλειμμα και το χρέος, αφότου διορθώθηκαν τον Απρίλιο 
του 2014, δημοσιεύονται χωρίς επιφυλάξεις από την 
Eurostat.

Επόμενα βήματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου

Το Συμβούλιο πρόκειται να συζητήσει τις ανά χώρα 
εκθέσεις της Επιτροπής καθώς και τα αποτελέσματα 
των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων. Στη συνέχεια, 
η Επιτροπή θα προβεί σε διμερείς συναντήσεις με τα 
κράτη μέλη με αντικείμενο τις αντίστοιχες εκθέσεις. Οι 
αντιπρόεδροι και τα μέλη της Επιτροπής θα επισκεφθούν 
τα κράτη μέλη για να συζητήσουν με τις κυβερνήσεις, 
τα εθνικά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους 
και άλλους ενδιαφερομένους. Οι συζητήσεις αυτές 
εντάσσονται στην αυξημένη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία, πριν από τη δημοσίευση 
των ανά χώρα εκθέσεων, και θα συνεχίζονται κατά 
την προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων και των προγραμμάτων σταθερότητας ή 
σύγκλισης.

Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη τη στενή ανάμιξη 
των εθνικών τους κοινοβουλίων και των κοινωνικών 
εταίρων ώστε να διασφαλιστεί η ιδιοποίηση της 
μεταρρυθμιστικής διαδικασίας από ένα ευρύτερο φάσμα 
ενδιαφερομένων. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα κληθούν 
να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές στην προετοιμασία του 
προγράμματος, δεδομένου ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του εξαρτάται επίσης από τα διάφορα επίπεδα 
διακυβέρνησης.

Η Επιτροπή θα προτείνει νέα δέσμη ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων την άνοιξη.

Ιστορικό

Η έγκαιρη δημοσίευση των ανά χώρα εκθέσεων 
εντάσσεται στις προσπάθειες της Επιτροπής Γιούνκερ για 
εξορθολογισμό και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σύμφωνα με την έκθεση των πέντε προέδρων και τα 
μέτρα που εξήγγειλε η Επιτροπή για την ολοκλήρωση 
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της 
Ευρώπης. Οι αλλαγές εισήχθησαν ώστε να υπάρξει 
δυνατότητα ενός αποτελεσματικού διαλόγου για τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των προκλήσεων της ζώνης του ευρώ, στην αρχή του 
κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και να διατεθεί 
περισσότερος χρόνος για διάλογο με τα κράτη μέλη 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα. Οι νέες  
εκθέσεις αντανακλούν επίσης τη μεγαλύτερη έμφαση που 
δίνει η Επιτροπή στην απασχόληση και στις κοινωνικές 
παραμέτρους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Επίσης, τη χρονιά που πέρασε, η Επιτροπή έκανε 
σαφέστερη και διαφανέστερη τη διαδικασία εφαρμογής 
των μακροοικονομικών ανισορροπιών, μειώνοντας τον 
αριθμό των κατηγοριών από έξι σε τέσσερις: απουσία 
ανισορροπιών, ανισορροπίες, υπερβολικές ανισορροπίες 
και υπερβολικές ανισορροπίες με λήψη διορθωτικών 
μέτρων (διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών). Η 
ενέργεια αυτή περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση για 
τα βήματα προς την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, του Οκτωβρίου 2015.

Περισσότερα

Memo

Ανακοίνωση για τις εκθέσεις ανά χώρα

Εκθέσεις ανά χώρα

Ανακοίνωση και έκθεση για το Δημοσιονομικό 
Σύμφωνο

Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2017

Έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017: φθινοπωρινή 
δέσμη

Έκθεση για τον μηχανισμό επαγρύπνησης 2017

https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-591_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-309_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-communication-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/fiscal-compact-taking-stock_en
http://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2017-economic-forecast
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3711_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-alert-mechanism-report_en
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Έκθεση για μια υπόθεση δήλωσης ψευδών 
στατιστικών στοιχείων και πρόταση απόφασης 
του Συμβουλίου για την επιβολή προστίμου στην 

Αυστρία

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης πρόταση εκτελεστικής 
απόφασης του Συμβουλίου για την επιβολή στην Αυστρία 
προστίμου 29,8 εκατ. ευρώ λόγω δήλωσης ψευδών 
στοιχείων για το δημόσιο χρέος. Μετά από έρευνα και 
επαφές με τις αυστριακές αρχές, η Επιτροπή διαπίστωσε 
ότι η βαριά αμέλεια κρατικών οντοτήτων του κρατιδίου 
του Σάλτσμπουργκ οδήγησε στην κοινοποίηση προς την 
Eurostat ψευδών στατιστικών στοιχείων για το 2012 και το 
2013 όσον αφορά το έλλειμμα και το χρέος της Αυστρίας 
για το διάστημα 2008-2012. Τα αυστριακά στοιχεία για το 
έλλειμμα και το χρέος, αφότου διορθώθηκαν τον Απρίλιο 
του 2014, δημοσιεύονται χωρίς επιφυλάξεις από την 
Eurostat.

Επόμενα βήματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου

Το Συμβούλιο πρόκειται να συζητήσει τις ανά χώρα 
εκθέσεις της Επιτροπής καθώς και τα αποτελέσματα 
των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων. Στη συνέχεια, 
η Επιτροπή θα προβεί σε διμερείς συναντήσεις με τα 
κράτη μέλη με αντικείμενο τις αντίστοιχες εκθέσεις. Οι 
αντιπρόεδροι και τα μέλη της Επιτροπής θα επισκεφθούν 
τα κράτη μέλη για να συζητήσουν με τις κυβερνήσεις, 
τα εθνικά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους 
και άλλους ενδιαφερομένους. Οι συζητήσεις αυτές 
εντάσσονται στην αυξημένη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία, πριν από τη δημοσίευση 
των ανά χώρα εκθέσεων, και θα συνεχίζονται κατά 
την προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων και των προγραμμάτων σταθερότητας ή 
σύγκλισης.

Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη τη στενή ανάμιξη 
των εθνικών τους κοινοβουλίων και των κοινωνικών 
εταίρων ώστε να διασφαλιστεί η ιδιοποίηση της 
μεταρρυθμιστικής διαδικασίας από ένα ευρύτερο φάσμα 
ενδιαφερομένων. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα κληθούν 
να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές στην προετοιμασία του 
προγράμματος, δεδομένου ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του εξαρτάται επίσης από τα διάφορα επίπεδα 
διακυβέρνησης.

Η Επιτροπή θα προτείνει νέα δέσμη ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων την άνοιξη.

Ιστορικό

Η έγκαιρη δημοσίευση των ανά χώρα εκθέσεων 
εντάσσεται στις προσπάθειες της Επιτροπής Γιούνκερ για 
εξορθολογισμό και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σύμφωνα με την έκθεση των πέντε προέδρων και τα 
μέτρα που εξήγγειλε η Επιτροπή για την ολοκλήρωση 
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της 
Ευρώπης. Οι αλλαγές εισήχθησαν ώστε να υπάρξει 
δυνατότητα ενός αποτελεσματικού διαλόγου για τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των προκλήσεων της ζώνης του ευρώ, στην αρχή του 
κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και να διατεθεί 
περισσότερος χρόνος για διάλογο με τα κράτη μέλη 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα. Οι νέες  
εκθέσεις αντανακλούν επίσης τη μεγαλύτερη έμφαση που 
δίνει η Επιτροπή στην απασχόληση και στις κοινωνικές 
παραμέτρους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Επίσης, τη χρονιά που πέρασε, η Επιτροπή έκανε 
σαφέστερη και διαφανέστερη τη διαδικασία εφαρμογής 
των μακροοικονομικών ανισορροπιών, μειώνοντας τον 
αριθμό των κατηγοριών από έξι σε τέσσερις: απουσία 
ανισορροπιών, ανισορροπίες, υπερβολικές ανισορροπίες 
και υπερβολικές ανισορροπίες με λήψη διορθωτικών 
μέτρων (διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών). Η 
ενέργεια αυτή περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση για 
τα βήματα προς την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, του Οκτωβρίου 2015.
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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.


