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διαβάστε

Διατροφική Ετικέτα - Νέα επισήμανση 
στα τρόφιμα από τον Δεκέμβριο 2016

Όλοι οι παραγωγοί θα βρεθούν υποχρεωμένοι, από τις 
13 Δεκεμβρίου 2016 και μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) 
1169/2011, να ενημερώνουν για τα χαρακτηριστικά των 
τροφίμων που παράγουν μέσω μιας νέας σωστής ετικέτας.  
Στόχος είναι η υγιεινή , ισορροπημένη και υπεύθυνη 
διατροφή των καταναλωτών.

Ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος που αγοράζει, τα συστατικά 
του, την προέλευση, τις συνθήκες συντήρησης, τις 
ημερομηνίες συνιστώμενης κατανάλωσης και λήξης, καθώς 
επίσης και την διατροφική του αξία.

Η διατροφική ετικέτα επιτρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι 
τα θρεπτικά συστατικά και η συνιστώμενη ημερήσια 
ποσότητα.  Με αυτό τον τρόπο, θα μπορούμε να 
υπολογίσουμε πόση καταναλώνουμε και πόση απαιτείται 
ακόμη για να επιτευχθεί η συνιστώμενη ποσότητα.  
Επίσης, θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή με σειρά:  
ενεργειακή αξία, ποσότητα λιπαρών, κορεσμένων λιπαρών, 
υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών και αλατιού. Κάντε 
κλικ στο hyperlink για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο 
του Κανονισμού 1169/2011 σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EL:PDF
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Προκήρυξη Σχεδίων 
«De minimis” για ιδιωτική 
συμμετοχή σε εκθέσεις του 2017

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει προκηρύξει τα δύο πιο κάτω 
σχέδια “De minimis” για το 2017.

1. Σχέδιο ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (“De minimis”) προς 
Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών 
Προϊόντων για ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε Εμπορικές 
Εκθέσεις στην Ενιαία Αγορά και Τρίτες Χώρες.

2. Σχέδιο ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (“De minimis”) προς 
Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών 
Προϊόντων για ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε Εμπορικές 
Εκθέσεις στην Ενιαία Αγορά και Τρίτες Χώρες.

Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους 
ενδιαφερόμενους και να υποβληθεί ιδιοχείρως ή με 
συστημένη επιστολή στο Υπουργείο – Κλάδο Προώθησης 
Εμπορίου Προϊόντων, το αργότερο μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 
2016.  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που δεν 
υποβάλετε την αίτησή σας εμπρόθεσμα, τότε ΔΕΝ θα 
δικαιούστε επιχορήγηση για ιδιωτική συμμετοχή σε 
οποιαδήποτε έκθεση πραγματοποιηθεί κατά το έτος 2017.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύονται 
την Αίτηση Συμμετοχής και ενημερωτικό υλικό για το 
Σχέδιο από το Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων – 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts

Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες μπορούν να 
επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Υπουργείο, κ. 
Παύλο Πουλλή (για Γεωργικά & Βιομηχανικά προϊόντα) τηλ. 
22886768, φαξ¨22304924, e-mail: ppoullis@mcit.gov.cy.
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Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών 
Δεδομένων data.gov.cy 

Το data.gov.cy είναι η κεντρική πύλη πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα η οποία παρέχει πρόσβαση σε σύνολα 
δεδομένων όλων των φορέων του κυπριακού δημοσίου.  
Βασικός στόχος του data.gov.cy είναι να προσφέρει 
στο χρήστη τη δυνατότητα εύρεσης και πρόσβασης σε 
επεξεργασμένα ή μη επεξεργασμένα δεδομένα του δημόσιου 
τομέα τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησής πέραν 
του αρχικού προορισμού τους μέσω της παροχής ενιαίων 
υπηρεσιών καταλογογράφησης αποθήκευσης αναζήτησης και 
διάθεσης πληροφοριών τόσο για ιδία όσο και για περαιτέρω 
χρήση.  

Το data.gov.cy αναπτύχθηκε από το Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού το οποίο είναι o αρμόδιος φορέας 
για την πρακτική εφαρμογή της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ σε 
συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.  Το data.
gov.cy τροφοδοτείται από τους φορείς του δημόσιου φορέα 
οι οποίοι είναι και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για να τροφοδοτούν 
ανανεώνουν και ενημερώνουν τη διαδικτυακή αυτή πύλη 
με τα σύνολα ανοικτών δεδομένων που κατέχουν δίνοντας 
προτεραιότητα σε εκείνα που χαρακτηρίζονται από υψηλή 
αξία και όφελος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Η πύλη data.gov.cy ξεκίνησε την λειτουργία της τον Ιούνιο του 
2014 με περιορισμένο αριθμό πληροφοριών.  Οι πληροφορίες 
αυτές συλλέχθηκαν από διάφορους δημόσιους φορείς οι 
οποίοι σύμφωνα με την τότε ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία 
(Ν.132(Ι)2006 Κ.Δ.Π. 517/2007 Κ.Δ.Π. 267/2010) θα έπρεπε 
να διαθέτουν τα δεδομένα που παράγονται στα πλαίσια της 
λειτουργίας τους προς περαιτέρω χρήση.  Να σημειωθεί 
ότι με την έκδοση νέου Νόμου για την Περαιτέρω Χρήση 
Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμους (Ν.205(Ι)/2015) 
τον Δεκέμβριο του 2015 οι δημόσιοι φορείς οφείλουν εντός 
ενός έτους από την ημερομηνία που αυτός τέθηκε σε ισχύ 
να καταγράψουν και να διαθέσουν μέσω του data.gov.cy τα 
δεδομένα που κατέχουν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του νόμου.  Ως εκ τούτου στο αμέσως επόμενο διάστημα τα 
σύνολα δεδομένων που διατίθενται για περαιτέρω χρήση στο 
data.gov.cy θα αυξηθούν σημαντικά.

Για πληροφορίες: www.data.gov.cy
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Η Επιτροπή προτείνει 
ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης για τον εξοπλισμό 
ασφαλείας των αερολιμένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση μιας 
ενιαίας ευρωπαϊκής διαδικασίας πιστοποίησης του 
εξοπλισμού ελέγχου ασφάλειας των αερομεταφορών, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του 
ευρωπαϊκού κλάδου ασφάλειας, όπως είχε ανακοινωθεί 
στις 20 Απριλίου όταν τέθηκαν οι βάσεις για την επίτευξη 
μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης 
Ασφάλειας στην ΕΕ. Με την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού 
πιστοποιητικού, ο εξοπλισμός ασφαλείας που έχει 
εγκριθεί σε ένα κράτος μέλος θα μπορεί να διατίθεται 
στην αγορά και άλλων κρατών μελών. Η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος για την αμοιβαία αναγνώριση 
εξοπλισμού ασφαλείας θα συμβάλει στην εξάλειψη 
του κατακερματισμού της αγοράς, στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού κλάδου ασφάλειας, 
στην τόνωση της απασχόλησης σε αυτόν τον κλάδο και 
τελικά στη βελτίωση της ασφάλειας των αερομεταφορών 
σε όλη την Ευρώπη.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και 
Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: 
«Η τεχνολογία καθιστά δυνατή την πρόληψη των απειλών εν 
τη γενέσει τους, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας των 
Ευρωπαίων πολιτών και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας στο σύνολό της. Η πρόταση, με την απλούστευση 
και την εναρμόνιση των κανόνων πιστοποίησης του 
εξοπλισμού ελέγχου των αερολιμένων, θα διασφαλίσει 
ότι όλα τα αεροδρόμια της ΕΕ θα εφαρμόζουν τα υψηλά 
μας πρότυπα ελέγχου της ασφάλειας. Θα συμβάλει επίσης 
στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού 
κλάδου ασφάλειας και στη βελτίωση της ικανότητάς του 
να προσφέρει λύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια των 
Ευρωπαίων πολιτών.» 

Ο εξοπλισμός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για τον 
έλεγχο προσώπων, χειραποσκευών και εμπορευμάτων 
στον τομέα των αερομεταφορών αντιπροσωπεύει μια 
σημαντική αγορά, με ετήσιο παγκόσμιο κύκλο εργασιών 
14 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,2 δισ. ευρώ μόνον στην ΕΕ. 
Ωστόσο, επί του παρόντος, η εσωτερική αγορά της ΕΕ για 
τον εξοπλισμό ελέγχου είναι κατακερματισμένη λόγω της 
ύπαρξης εθνικών διαδικασιών πιστοποίησης, οι οποίες 

παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της αγοράς 
και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Η 
διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας του εξοπλισμού 
ελέγχου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας εντός της 
εσωτερικής αγοράς θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα 
του ευρωπαϊκού κλάδου ασφάλειας σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τον καθορισμό των 
τεχνικών προδιαγραφών και των απαιτήσεων επιδόσεων 
του εξοπλισμού ελέγχου ασφάλειας των αερομεταφορών 
στους αερολιμένες της ΕΕ δεν θεσπίζει ένα νομικά 
δεσμευτικό σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των 
απαιτούμενων προτύπων σε όλους τους αερολιμένες της 
ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο εξοπλισμός που έχει πιστοποιηθεί 
σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν μπορεί να διατεθεί 
στην αγορά άλλων κρατών μελών. Η πρόταση της 
Επιτροπής θεσπίζει ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης σε 
επίπεδο ΕΕ, βασισμένο σε κοινή μεθοδολογία δοκιμών 
και στην έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης από 
κατασκευαστές, το οποίο θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Ιστορικό

Ο εξοπλισμός ελέγχου ασφάλειας των αερομεταφορών 

Συνέχεια στη σελ. 5

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1445_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0072:0084:EL:PDF
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είναι ο εξοπλισμός ασφαλείας που χρησιμοποιείται 
για τον έλεγχο προσώπων ( επιβατών και προσωπικού 
των αερολιμένων), χειραποσκευών, παραδιδόμενων 
αποσκευών, προμηθειών, αεροπορικού φορτίου και 
ταχυδρομείου.

Η νομοθεσία της ΕΕ για τον εξοπλισμό ελέγχου 
προστασίας των αερομεταφορών βασίζεται σε πρότυπα 
που ανέπτυξε η Επιτροπή και προσαρμόζεται συνεχώς 
στα διάφορα σενάρια περί απειλών και στις εκτιμήσεις 
κινδύνου, αλλά δεν προβλέπει, επί του παρόντος, 
μια ενιαία διαδικασία για την αυτόματη αναγνώριση 
πιστοποιημένου εξοπλισμού ασφαλείας σε επίπεδο ΕΕ. 
Ως εκ τούτου, ο εξοπλισμός που έχει πιστοποιηθεί σε 
ένα κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να διατεθεί στην αγορά 
μόνο αυτού του κράτους μέλους και όχι σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ (κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 300/2008) για τον καθορισμό των τεχνικών 
προδιαγραφών και των απαιτήσεων επιδόσεων του 
εξοπλισμού ελέγχου προστασίας των αερομεταφορών 
στους αερολιμένες της ΕΕ δεν θεσπίζει ένα νομικά 
δεσμευτικό σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των 
απαιτούμενων προτύπων σε όλους τους αερολιμένες 
της ΕΕ. Ως εκ τούτου, κατ΄αρχήν, ο εξοπλισμός που 
έχει πιστοποιηθεί σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί 
να διατεθεί επί το παρόντος στην αγορά μόνον αυτού 
του κράτους μέλους. Οι ισχύοντες κανόνες παρέχουν 
στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν 
τις πιστοποιήσεις άλλων κρατών μελών, να απαιτούν 
πρόσθετες δοκιμές προκειμένου να εξακριβώσουν αν ο 
εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις που ορίζει η νομοθεσία 
της ΕΕ ή ακόμη και να εμποδίζουν τη χρήση του 
εξοπλισμού αυτού στο έδαφός τους.

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, έχουν 
αντιμετωπίσει εν μέρει αυτόν τον κατακερματισμό της 
αγοράς με την ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών δοκιμών 
εντός του πλαισίου που παρέχει η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC). Το 2008, η ECAC θέσπισε 
κοινή διαδικασία αξιολόγησης (CEP) για τη δοκιμή του 
εξοπλισμού ελέγχου που χρησιμοποιείται στον τομέα 
των αερομεταφορών. Έκτοτε, η CEP έχει αναθεωρηθεί 
και βελτιωθεί από πλευράς αποτελεσματικότητας, αλλά 
εξακολουθεί να μην έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα 
για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.

Στις 28 Απριλίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, 
παρουσιάζοντας τις κύριες δράσεις με στόχο την 
αποτελεσματική αντίδραση της ΕΕ στην τρομοκρατία και 
τις απειλές κατά της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
την περίοδο 2015-2020. Το θεματολόγιο εκπληρώνει 
μία από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στις πολιτικές 
κατευθυντήριες γραμμές του και αποτελεί βασικό 
συστατικό στοιχείο της ανανεωμένης στρατηγικής 
εσωτερικής ασφάλειας που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 
στις 16 Ιουνίου 2015.

Μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος Γιούνκερ 
ανακοίνωσε, στις 23 Μαρτίου, ότι για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση της απειλής της τρομοκρατίας, η Ευρώπη 
χρειάζεται μια Ένωση Ασφάλειας η οποία θα βασίζεται 
στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια. Στις 
20 Απριλίου, η Επιτροπή καθόρισε τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής 
και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας. Στο πλαίσιο των 
πρωτοβουλιών που ανακοίνωσε, η Επιτροπή επιβεβαίωσε 
ότι οι προτάσεις για την πιστοποίηση του εξοπλισμού 
ελέγχου των αερολιμένων θα παρουσιαστούν εντός του 
2016.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πρόταση Κανονισμού  για τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
συστήματος πιστοποίησης του εξοπλισμού ελέγχου 
ασφάλειας των αερομεταφορών

Συχνές ερωτήσεις: η Επιτροπή προτείνει ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης του εξοπλισμού ελέγχου 
ασφάλειας των αερομεταφορών

Εκτελεστικές πράξεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
300/2008, ειδικότερα κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1998 της 
Επιτροπής

Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βιομηχανική 
πολιτική για τον τομέα ασφάλειας - Σχέδιο δράσης για 
έναν καινοτόμο και ανταγωνιστικό τομέα ασφάλειας

Συνέχεια από σελ. 4

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0072:0084:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0072:0084:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0491&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0417&from=EL
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2965_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1998
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Ομιλία Γιούνκερ για την κατάσταση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ μίλησε ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος Γιούνκερ προέβη σε απολογισμό των επιτευγμάτων 
του περασμένου έτους και παρουσίασε τις προτεραιότητες για το 
επόμενος έτος.  Ο Πρόεδρος καθόρισε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιμετωπίσει τα πλέον πιεστικά προβλήματα 
με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ιστοσελίδα που ακολουθεί υπάρχει διαθέσιμο ολόκληρο το κείμενο 
της ομιλίας του κ. Γιούνκερ.

http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_el 

Νομοθεσία για την ασφάλεια και 
την υγεία στον χώρο εργασίας

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, το ΚΕΒΕ σε 
συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας διοργάνωσε στο Ξενοδοχείο Hilton 
Park, στην Λευκωσία το Σεμινάριο για τη 
Συμμόρφωση των ΜμΕ με τις πρόνοιες της 
νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην 
εργασία.  

Οι παρουσιάσεις από το σεμινάριο είναι 
διαθέσιμες στην πιο κάτω ιστοσελίδα:

http://www.bsccyprus.org.cy/default.asp?id=159 
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Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά 
με τη «Σφραγίδα Αριστείας»

Τι είναι η «Σφραγίδα Αριστείας»;

Η «Σφραγίδα Αριστείας» είναι μία ετικέτα ποιότητας που 
απονέμεται σε προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για 
την έρευνα και την ανάπτυξη «Ορίζοντας 2020». 
Απονέμεται στα έργα εκείνα που έχουν περάσει επιτυχώς 
όλα τα αυστηρά κριτήρια επιλογής και ανάθεσης της 
αξιολόγησης «Ορίζοντας 2020», αλλά που δεν κατέστη 
δυνατό να χρηματοδοτηθούν από τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 
Η «Σφραγίδα» εντοπίζει ελπιδοφόρες προτάσεις έργων 
που αξίζει να χρηματοδοτηθούν από εναλλακτικές πηγές 
(δημόσιες ή ιδιωτικές), δηλ. εθνικές, περιφερειακές, 
ευρωπαϊκές ή διεθνείς.

Ο λόγος ύπαρξης της «Σφραγίδας Αριστείας»

Σε μια περίοδο περιορισμένων πόρων, πρέπει 
να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος που έχουν στην 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη οι επενδύσεις 
μας στην έρευνα και την καινοτομία: η δημιουργία 
συνεργιών μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 
και άλλων πηγών χρηματοδότησης, όπως είναι –αλλά 
όχι αποκλειστικά– τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), είναι ένας τρόπος για την 
επίτευξη του στόχου. Αυτή ήταν και η σαφής εντολή του 
Προέδρου Juncker προς τους Επιτρόπους Moedas και 
Creţu.

Ποιος ωφελείται από τη «Σφραγίδα Αριστείας»;

Κάθε χρόνο, χιλιάδες οργανώσεις στην Ευρώπη 
υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει ένα από τα 
πληρέστερα συστήματα αξιολόγησης στον κόσμο, 
χρησιμοποιώντας διεθνείς επιτροπές από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες.

Η αξιολόγηση εξετάζει τις προτάσεις με βάση τρία 
καθορισμένα κριτήρια (αριστεία, αντίκτυπος, ποιότητα 
& αποδοτικότητα της υλοποίησης) και προσδιορίζει 
τις προτάσεις που δεν είναι έτοιμες να λάβουν 
χρηματοδότηση (κάτω από το κατώτατο όριο ποιότητας) 
και εκείνες που αξίζει να λάβουν χρηματοδότηση 
(πάνω από το κατώτατο όριο). Ορισμένες μόνον από 
τις προτάσεις που αξιολογούνται ως «πάνω από το 
κατώτατο όριο» λαμβάνουν χρηματοδότηση ανάλογα 
με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020».

Το πιστοποιητικό «Σφραγίδα Αριστείας» θα απονέμεται 
στους αιτούντες οι προτάσεις των οποίων αξιολογήθηκαν 
μεν ως πάνω από το κατώτατο όριο, δεν λαμβάνουν 
όμως χρηματοδότηση. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού 
μπορεί, στη συνέχεια, να προσεγγίσει εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης και να παρουσιάσει το πιστοποιητικό 
ως απόδειξη της υψηλής ποιότητας της πρότασης έργου. 
Ωστόσο, αυτό δεν εγγυάται υποστήριξη για τις εν λόγω 
προτάσεις.

Σε αυτή την αρχική «πιλοτική» φάση της δράσης, θα 
εξεταστούν μόνο προτάσεις που υποβάλλουν αίτηση 
για τον μηχανισμό για τις ΜΜΕ και ειδικότερα όλες 
εκείνες οι προτάσεις για τον μηχανισμό για τις ΜΜΕ 
που αξιολογήθηκαν ως πάνω από το κατώτατο όριο, 
δεν έλαβαν όμως χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

Η «Σφραγίδα Αριστείας» είναι μία ετικέτα ποιότητας που απονέμεται σε 
προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος-
πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την ανάπτυξη «Ορίζοντας 2020».

Συνέχεια στη σελ. 8

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1998
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/moedas_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
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«Ορίζοντας 2020». Αργότερα, το πεδίο εφαρμογής της 
δράσης θα μπορούσε να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει 
περισσότερους τομείς του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020».

Μια ευκαιρία για τις περιφέρειες/τα κράτη μέλη και 
τα ενδιαφερόμενα μέρη τους

Η «Σφραγίδα Αριστείας» προσφέρει μια μοναδική 
ευκαιρία για τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη 
να αξιοποιήσουν πλήρως την υψηλής ποιότητας 
διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020»: να αναγνωρίζουν εύκολα και ενδεχομένως να 
υποστηρίζουν σημαντικές προτάσεις προερχόμενες 
από πολλά υποσχόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις, με τη 
φιλοδοξία να αναπτυχθούν και να είναι ανταγωνιστικές 
σε διεθνές επίπεδο. Αυτό θα τις βοηθήσει να κερδίσουν 
χρόνο και χρήμα· να αυξήσουν τις επιδόσεις έρευνας 
και καινοτομίας, καθώς και τον τοπικό αντίκτυπο στις 
περιφέρειές τους.

Ο μηχανισμός για τις ΜΜΕ του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» έχει επιλεγεί για την καθιέρωση της 
«Σφραγίδας Αριστείας» λόγω της σημασίας του για 
την περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη και επειδή οι 
προτάσεις έργων είναι ως επί το πλείστον μικρής κλίμακας 
ερευνητικές δράσεις και δράσεις καινοτομίας, κοντά στην 
αγορά, με σαφή αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο, καθώς η 
διαχείρισή τους γίνεται από μια μεμονωμένη ΜΜΕ.

Οι περιφέρειες/τα κράτη μέλη που ενδιαφέρονται για τη 
χρηματοδότηση τέτοιου είδους προτάσεων μπορούν να 
χρησιμοποιούν τους πόρους των ΕΔΕΤ (σύμφωνα με τη 
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, τους ειδικούς στόχους 
των προγραμμάτων τους και σύμφωνα με τους εθνικούς 
και τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ, π.χ. όσον αφορά τις 
κρατικές ενισχύσεις) για να χορηγήσουν χρηματοδότηση 
χωρίς επιπρόσθετη αξιολόγηση της ποιότητας της 
πρότασης. Η δυνατότητα αυτή δεν περιορίζεται στα ΕΔΕΤ· 
άλλες πηγές χρηματοδότησης (δημόσιες ή ιδιωτικές) είναι 
επίσης ευπρόσδεκτες.

Ο μηχανισμός για τις ΜΜΕ και η «Σφραγίδα 
Αριστείας»

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τον «μηχανισμό 
για τις ΜΜΕ» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» είναι ανοιχτές σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες που είναι 
συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και 
προσφέρουν υποστήριξη για δραστηριότητες εκτίμησης 
της σκοπιμότητας (Φάση Ι) και δραστηριότητες ανάπτυξης 

καινοτομίας και επίδειξης (Φάση ΙΙ).

Χάρη στη «Σφραγίδα», οι προτάσεις υψηλής ποιότητας 
από καινοτόμες ΜΜΕ θα έχουν πρόσθετες ευκαιρίες 
για χρηματοδότηση. Έτσι, ο πολύτιμος χρόνος και η 
προσπάθεια που επενδύουν οι ΜΜΕ στην ανάπτυξη της 
ιδέας και της πρότασης δεν θα πηγαίνουν χαμένα.

Ορισμένες ΜΜΕ που υποβάλουν αίτηση για τον 
μηχανισμό για τις ΜΜΕ επωφελούνται ήδη από την 
προσέγγιση τύπου «Σφραγίδα Αριστείας» την οποία 
εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες 
που χρησιμοποιούν δική τους εθνική ή περιφερειακή 
χρηματοδότηση. Αναγνωρίζουν την ισχύ των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» ως βάση για την παροχή εναλλακτικών 
πηγών χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ σε τοπικό 
επίπεδο. Ακόμα και οι χώρες που είναι συνδεδεμένες 
με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μπορούν να 
χρησιμοποιούν τη δική τους εθνική χρηματοδότηση για 
να υποστηρίζουν τέτοιου είδους προτάσεις (τα ΕΔΕΤ 
καλύπτουν μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ).

Ατενίζοντας το μέλλον

Στο εγγύς μέλλον προβλέπεται να εφαρμοστεί η 
«Σφραγίδα Αριστείας» και σε άλλους επιλεγμένους 
τομείς του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», αρχίζοντας 
για παράδειγμα με τις υποτροφίες Marie Skłodowska-
Curie, έργα της πρωτοβουλίας «Απόδειξη ορθότητας 
της ιδέας» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) 
και άλλα τμήματα προγραμμάτων τύπου «Ορίζοντας 
2020» με κυρίως έναν μόνο δικαιούχο, ανάλογα 
με το αποτέλεσμα του πιλοτικού έργου και με τις 
απαντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΔΕΤ και/ή 
άλλων χρηματοδοτικών φορέων και των τελικών τους 
δικαιούχων.  

Πώς θα εφαρμοστεί η πρωτοβουλία «Σφραγίδα 
Αριστείας»;

Συνέχεια από σελ. 7

Συνέχεια στη σελ. 9

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
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Εναπόκειται στις ΜΜΕ που έλαβαν «Σφραγίδα Αριστείας» 
να προσεγγίσουν εθνικούς, περιφερειακούς, δημόσιους 
ή ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς φορείς και να ζητήσουν 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Δεν υπάρχει 
υποχρέωση για τις ΜΜΕ να πράξουν κάτι τέτοιο, δεν 
υφίσταται αυτόματη μεταφορά πληροφοριών για την 
αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 
και οι ΜΜΕ δεν έχουν αυτομάτως το δικαίωμα λήψης 
χρηματοδότησης από τις εναλλακτικές πηγές.

Τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες που επιθυμούν να 
παράσχουν στις ΜΜΕ εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης 
πρέπει να θεσπίσουν μηχανισμούς χρηματοδότησης που 
είτε ασχολούνται ειδικά με αυτά τα είδη προτάσεων είτε 
διευκολύνουν την παροχή χρηματοδότησης για τα έργα 
τύπου μηχανισμού για τις ΜΜΕ ως τμήμα ευρύτερων 
μηχανισμών στήριξης, σύμφωνα με τους εθνικούς και 
τους ενωσιακούς κανόνες. Θα εκτελούν περιορισμένους 
πρόσθετους ελέγχους των προτάσεων, ιδίως σε 
σχέση με την τοποθεσία τους, τη συμμόρφωση με τις 
προτεραιότητες της έξυπνης εξειδίκευσης και άλλους 
εθνικούς/περιφερειακούς κανόνες.

Ενδέχεται να χρειαστούν προσαρμογές στο 
δημοσιονομικό πλαίσιο των έργων. Ήδη, όλο και 
περισσότερα κράτη μέλη και περιφέρειες μελετούν τις 
βέλτιστες επιλογές υλοποίησης.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει 
μια «Κοινότητα Πρακτικής» η οποία διερευνά τους 
καλύτερους τρόπους εφαρμογής των μηχανισμών 
χρηματοδότησης για τη στήριξη έργων υψηλής ποιότητας 
με τη «Σφραγίδα Αριστείας» μέσω των ΕΔΕΤ ή από 
άλλες πηγές. Η «Κοινότητα Πρακτικής» χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά από τις εθνικές ή τις περιφερειακές αρχές 
που έχουν αρμοδιότητα χρηματοδότησης για δράσεις 
έρευνας και καινοτομίας. Είναι επίσης ανοικτή και σε 
άλλους οργανισμούς χρηματοδότησης των καινοτόμων 
ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών τραπεζών 
και επενδυτών).

Οι οργανώσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 
στην πανευρωπαϊκή «Κοινότητα Πρακτικής» μπορούν να 
αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στη διεύθυνση: RTD-seal-of-excellence@
ec.europa.eu  

Πώς μπορεί μια ΜΜΕ να διαπιστώσει αν υπάρχουν 
προγράμματα των ΕΔΕΤ τα οποία θα μπορούσαν να 
παράσχουν υποστήριξη της καινοτομίας στις ΜΜΕ 
και σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί; 

Σχεδόν σε όλη την επικράτεια της ΕΕ ένα ή περισσότερα 
από τα ΕΔΕΤ έχει ειδικό προϋπολογισμό αφιερωμένο 
στην καινοτομία των ΜΜΕ, αλλά οι όροι και ο όγκος του 

προϋπολογισμού διαφέρουν ανάλογα με το είδος της 
περιοχής, τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης και τους 
ειδικούς στόχους.

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας των αρμόδιων διαχειριστικών 
αρχών που μπορούν να παράσχουν στοιχεία σχετικά με 
τις τοπικές συνθήκες χρηματοδότησης και τις επικείμενες 
προσκλήσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο InfoRegio 
(για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – 
ΕΤΠΑ) και το ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης 
(για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
– ΕΓΤΑΑ). Για πληροφορίες για τη στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης για μια χώρα ή περιφέρεια, μπορείτε να 
ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο της πλατφόρμας S3. 
Στον δικτυακό τόπο της Σφραγίδας Αριστείας θα 
αναφέρονται συγκεκριμένες περιπτώσεις υφιστάμενων 
μηχανισμών χρηματοδότησης.

Οι ΜΜΕ που έλαβαν εναλλακτική χρηματοδότηση 
ΕΤΠΑ χάρη στη Σφραγίδα Αριστείας θα ληφθούν 
υπόψη στις μετέπειτα φάσεις του μηχανισμού για τις 
ΜΜΕ επί ίσοις όροις με τις ΜΜΕ που επωφελήθηκαν 
απευθείας από τη στήριξη του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020»;

Οποιαδήποτε ΜΜΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη 
φάση 2 του μηχανισμού για τις ΜΜΕ. Η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση της φάσης 2 δεν συναρτάται με την 
επιτυχή έκβαση της πρώτης φάσης και των μελετών 
σκοπιμότητας. Οι υπηρεσίες στήριξης της φάσης 3 
θα εισαχθούν από το [2016] και μετά για τις ΜΜΕ που 
έλαβαν επιχορηγήσεις κατά τις φάσεις 1 και 2 από τον 
μηχανισμό για τις ΜΜΕ. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί 
με τις περιφέρειες που συμμετέχουν στη «Σφραγίδα 
Αριστείας» για να αξιολογήσει τη ζήτηση για τέτοιες 
υπηρεσίες στήριξης για τις ΜΜΕ που επωφελούνται από 
τη σφραγίδα αριστείας και τον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορούσαν να καταστούν διαθέσιμες.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σφραγίδα Αριστείας

Οδηγός για τις συνέργιες μεταξύ των διαφόρων 
προγραμμάτων της ΕΕ στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας 

Μηχανισμός για τις ΜΜΕ του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020»

Υποστήριξη των ΕΔΕΤ για την έρευνα και την καινοτομία

Πιλοτικό έργο «Κλίμακα αριστείας» Εκθέσεις και 
Αριθμητικά στοιχεία ανά χώρα

Συνέχεια από σελ. 8

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/atlas/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/themes/research-innovation/
http://ec.europa.eu/research/regions
file:///Users/stella/Desktop/RTD-seal-of-excellence@ec.europa.eu
http://enrd.ec.europa.eu/en/country
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map
http://ec.europa.eu/research/regions
http://ec.europa.eu/research/regions
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence
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Μείωση κατά 5,5% κατέγραψε η συνολική αξία των 
κυπριακών εξαγωγών το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, η οποία 
ανήλθε στα 435 εκατ. ευρώ σε σχέση με 458 εκατ. 
ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015. Σε ό,τι αφορά τους 
προορισμούς στους οποίους εξάγονται τα κυπριακά 
προϊόντα, τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
καταδεικνύουν πως η Κύπρος εξακολουθεί να 
εμπορεύεται με τους παραδοσιακούς της εταίρους, με 
ελάχιστες αλλαγές.

Από την άλλη, οι συνολικές εισαγωγές το πρώτο εξάμηνο 
του τρέχοντος έτους σημείωσαν αύξηση 17,6% στα 2.996 
εκατ. ευρώ σε σχέση με 2.547 εκατ. ευρώ που ανήλθε η 
συνολική αξία των εισαγωγών την αντίστοιχη περίοδο 
του περασμένου έτους, οδηγώντας σε αύξηση 22,6% του 
ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο ανήλθε στα 
2.562 εκατ. ευρώ σε σχέση με 2.089 εκατ. ευρώ το πρώτο 
εξάμηνο του 2015.

Στην κορυφή φαρμακευτικά προϊόντα και χαλλούμι 
Η συνολική αξία των top 5 προϊόντων που εξήγαγε η 
Κύπρος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 αποτέλεσε 
το 62,7% των συνολικών εξαγωγών της αντίστοιχης 
περιόδου. Συγκεκριμένα, την πρωτιά στις εξαγωγές είχαν 
τα φαρμακευτικά προϊόντα με αξία 107,8 εκατ. ευρώ και 
τα οποία συνιστούσαν το 24,8%  των ολικών εξαγωγών. 
Στη δεύτερη θέση βρίσκονταν οι εξαγωγές χαλλουμιού 

με αξία €71,4 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 16,4% των 
εξαγωγών της Κύπρου για το πρώτο εξάμηνο.
Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι εξαγωγές ορυκτών 
καυσίμων και λαδιού με την αξία τους να ανέρχεται στα 
40 εκατ. ευρώ και αποτελούν το 9,2% των κυπριακών 
εξαγωγών για το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ακολουθούν 
οι πατάτες οι οποίες αποτέλεσαν το 8,5% των συνολικών 
εξαγωγών με αξία 36,7 εκατ. ευρώ. 

Η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται με τις εξαγωγές 
τσιμέντου η αξία των οποίων για το πρώτο εξάμηνο του 
2016 ανήλθε στα 16,4 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 3,8% 
των συνολικών εξαγωγών.

Στην Ελλάδα οι περισσότερες εξαγωγές 
Σημειώνεται ότι η μερίδα του λέοντος των κυπριακών 
εξαγωγών είχε προορισμό τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
φτάνοντας σε αξία τα 345,8 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί με το 43,7% των συνολικών εξαγωγών του 
πρώτου εξαμήνου το 2016 και εκ των οποίων εξαγωγές 
ύψους 109,6 εκατ. ευρώ είχαν προορισμό την Ελλάδα, ενώ 
ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία όπου η Κύπρος εξήγαγε 
προϊόντα αξίας 72,4 εκατ. ευρώ και η Σλοβακία στην 
οποίαν αποστάληκαν προϊόντα αξίας 24,1 εκατ. ευρώ.

Πηγή πληροφόρησης:  IN BUSINESS NEWS, ημερ. 14 
Σεπτεμβρίου 2016.

Οι Top εξαγωγές της Κύπρου 
για το α’ εξάμηνο 2016 
Τα μεγαλύτερα σε αξία προϊόντα που εξήγαγε η Κύπρος 
Σε ποιες χώρες εξάγονται τα περισσότερα 
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Τελωνειακή Ένωση:  
O αριθμός των προϊόντων 
παραποίησης και απομίμησης που 
κατασχέθηκαν από τις αρχές της ΕΕ 
αυξήθηκε και το 2015

Οι τελωνειακές αρχές σε όλη την ΕΕ κατάσχεσαν περίπου 
πέντε εκατομμύρια περισσότερα προϊόντα παραποίησης 
/ απομίμησης το 2015 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 
σύμφωνα με νέα στοιχεία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των δεσμευθέντων 
εμπορευμάτων αυξήθηκε κατά 15% σε σύγκριση με 
το 2014.  Στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ δεσμεύθηκαν 
πάνω από 40 εκατομμύρια εμπορεύματα αξίας περίπου 
650 εκατ. €, ύποπτα για παραβίαση των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ).

Η έκθεση, βασιζόμενη στην επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στην ΕΕ, περιέχει 
επίσης στοιχεία για τις κατηγορίες των δεσμευθέντων 
εμπορευμάτων, τη χώρα προέλευσής τους, τα συναφή 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και για τους 
τρόπους μεταφοράς τέτοιων προϊόντων.

Ο Πιέρ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και 
Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, 
δήλωσε σχετικά:  «Διαπίστωσα και εγώ προσωπικά την 
εξαιρετική δουλειά των τελωνειακών υπηρεσιών σε 
όλη την ΕΕ όσον αφορά τα παραποιημένα και συχνά 
επικίνδυνα εμπορεύματα.  Ωστόσο, η εγκληματική 
δραστηριότητα που κατακλύζει την εσωτερική μας 
αγορά με παραποιημένα και παράνομα εμπορεύματα δεν 
δείχνει σημάδια κόπωσης.  Η Επιτροπή θα συνεργάζεται 
με τις τελωνειακές αρχές, τους διεθνείς εταίρους και 
τη βιομηχανία για να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
της ΕΕ.»

Τα τσιγάρα παραμένουν η κυριότερη κατηγορία 
δεσμευθέντων ειδών (27% του συνόλου), ενώ 
προϊόντα καθημερινής χρήσης που ενδεχομένως 
ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών, όπως τρόφιμα και ποτά, είδη υγιεινής, 
φάρμακα, παιχνίδια και ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 
αντιπροσωπεύουν το 25,8% του συνόλου.  Για μια ακόμη 
φορά, η Κίνα ήταν η κύρια χώρα προέλευσης προϊόντων 
παραποίησης / απομίμησης (41%), και έπονται το 
Μαυροβούνιο, το Χονγκ Κονγκ, η Μαλαισία και το Μπενίν.

Το Μπενίν ήταν η χώρα προέλευσης μεγάλων ποσοτήτων 
τροφίμων, το Μεξικό η κυριότερη πηγή προέλευσης 
νοθευμένων αλκοολούχων ποτών και το Μαρόκο άλλων 
ποτών.  Η Μαλαισία ήταν η κυριότερη χώρα προέλευσης 
ειδών υγιεινής, η Τουρκία ειδών ένδυσης, το Χονγκ 
Κονγκ συσκευών και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, 
καρτών μνήμης, εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
CD και DVD καθώς και αναπτήρων.  Το Μαυροβούνιο 
ήταν η κυριότερη χώρα προέλευσης παραποιημένων 
τσιγάρων και η Ινδία φαρμάκων.  Πάνω από το 91% 
των δεσμευθέντων προϊόντων είτε καταστράφηκε είτε 
αποτέλεσε αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας για τον 
προσδιορισμό της παραβίασης, σε συνεργασία με τον 
κάτοχο του δικαιώματος του σήματος το οποίο αφορά η 
παραβίαση.

Κάθε χρόνο από το 2000, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση 
για τις τελωνειακές δράσεις σχετικά με την επιβολή των 
ΔΔΙ, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που της διαβιβάζουν 
οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών.  Τα 
στοιχεία αυτά είναι επίσης πολύτιμα για την ανάλυση των 
παραβιάσεων των ΔΔΙ, που εκπονεί ο ΟΟΣΑ.

Συνέχεια στη σελ. 12
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Η τελωνειακή ένωση
Η τελωνειακή ένωση είναι μοναδική στον κόσμο.  
Αποτελεί θεμέλιο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ουσιαστικό στοιχείο για την ορθή λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς.  Μόλις τα εμπορεύματα εκτελωνιστούν σε ένα 
κράτος μέλος, μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα 
εντός της Ένωσης υπό τον όρο ότι όλα τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες σε θέματα εσόδων και 
προστασίας στα εξωτερικά σύνορα.

Οι 28 τελωνειακές διοικήσεις της ΕΕ πρέπει να ενεργούν 
σαν να επρόκειτο για μία οντότητα, διευκολύνοντας 
παράλληλα το εμπόριο και προστατεύοντας την 
υγεία και την ασφάλεια όλων των πολιτών της ΕΕ.  Τα 
καθήκοντα αυτά δεν είναι εύκολα.  Η ΕΕ είναι ένας από 
τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον 
κόσμο.  Το 2015, η ΕΕ αντιπροσώπευε το 15% περίπου 

του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών, αξίας 3,5 τρισ. €.  
Για τη διαχείριση του όγκου των διεθνών εμπορικών 
συναλλαγών απαιτείται η ταχεία και αποτελεσματική 
επεξεργασία εκατομμυρίων τελωνειακών διασαφήσεων 
ετησίως.

Νέοι τελωνειακοί κανόνες
Τον Ιούνιο του 2013, εγκρίθηκαν νέοι κανόνες για την 
επιβολή των ΔΔΙ στα τελωνεία (βλέπε ΜΕΜΟ/11/332 και 
ΜΕΜΟ/13/527).  Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε 
όλη την ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2015 και ενισχύει τους 
κανόνες προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Για το πλήρες κείμενο της έκθεσης, βλέπε:
Έκθεση σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ: 
αποτελέσματα στα σύνορα της ΕΕ 2015.

Συνέχεια από σελ. 11

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016_ipr_statistics.pdf
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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.


