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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
διαβάστε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει τα 
πρώτα παραδοτέα της δέσμης μέ-
τρων για την κυκλική οικονομία με 

νέους κανόνες για τα βιολογικά λιπάσματα και 
τα λιπάσματα που παράγονται από απόβλητα 
στην ΕΕ.

Η επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών που 
σήμερα απορρίπτονται ως απόβλητα αποτελεί 
μία από τις βασικές αρχές της δέσμης μέτρων 
για την κυκλική οικονομία που εγκρίθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2015. Η Επιτροπή προτείνει 
έναν κανονισμό που θα διευκολύνει σημαντικά 
την πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ των βι-
ολογικών λιπασμάτων και των λιπασμάτων που 

παράγονται από απόβλητα, τα οποία αποκτούν 
πρόσβαση επί ίσοις όροις με τα παραδοσιακά, 
μη βιολογικά λιπάσματα. Με τον τρόπο αυτό θα 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες στην αγορά για 
καινοτόμες επιχειρήσεις, με παράλληλη μείωση 
των αποβλήτων, της κατανάλωσης ενέργειας 
και της περιβαλλοντικής ζημίας. 

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και Επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, 
την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγω-
νιστικότητα, κ. Jyrki Katainen, δήλωσε: «Ελά-
χιστοι από τους άφθονους πόρους βιολογικών 
αποβλήτων μετατρέπονται σε πολύτιμα λιπά-
σματα. Οι αγρότες μας χρησιμοποιούν λιπά-

Κυκλική οικονομία
Νέος κανονισµός για την προώθηση 

της χρήσης βιολογικών λιπασµάτων και 
λιπασµάτων που παράγονται από απόβλητα

Συνέχεια στη σελ. 3
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Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του Ευρωπα-
ϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήρι-
ξης Κύπρου έχει σκοπό να δείξει ότι με 
τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση 
σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μπορεί να βοηθήσει στη συνεχή 
οικονομική ανάπτυξη και προώθηση των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη νέα Ευ-
ρωπαϊκή 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, εμπορικές συνεργασίες από άλλα 
Κράτη Μέλη της Ε.Ε., και νέα σχετικά με 
την πολιτική της Ε.Ε. για τις επιχειρήσεις.
Ευελπιστούμε πως οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις θα βρουν τις πληροφορίες 
μας υποβοηθητικές στις καθημερινές τους 
δραστηριότητες.

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους
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σματα που παράγονται από εισαγόμενους 
πόρους ή με ενεργοβόρες διαδικασίες, πα-
ρόλο που η βιομηχανία μας θα μπορούσε να 
αξιοποιήσει τα εν λόγω βιολογικά απόβλητα 
για την παραγωγή ανακυκλωμένων θρεπτι-
κών ουσιών. Ο κανονισμός αυτός θα μας 
βοηθήσει να μετατρέψουμε τα προβλήματα 
σε ευκαιρίες για τους γεωργούς και τις επι-
χειρήσεις.» 

Ο κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες για 
τη μετατροπή των βιολογικών αποβλήτων σε 
πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για την παραγωγή λιπασμάτων. Καθο-
ρίζει απαιτήσεις ασφάλειας, ποιότητας και 
σήμανσης προς τις οποίες πρέπει να συμ-
μορφώνονται όλα τα λιπάσματα προκειμέ-
νου να διατίθενται ελεύθερα στο εμπόριο σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Οι παραγωγοί θα πρέπει 
να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν 
τις εν λόγω απαιτήσεις και ότι συμμορφώ-
νονται με τα όρια για τους οργανικούς ρυ-
παντές, τις μικροβιακές προσμείξεις και τις 
φυσικές προσμείξεις πριν από την επίθεση 
της σήμανσης CE. 

Οι νέοι κανόνες θα εφαρμόζονται σε όλους 
τους τύπους λιπασμάτων, ώστε να εξασφα-
λίζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας 
του εδάφους. Ο κανονισμός εισάγει αυστη-
ρά όρια όσον αφορά το κάδμιο που περιέχε-
ται στα φωσφορικά λιπάσματα. Τα όρια θα 
μειωθούν από τα 60 mg/kg στα 40 mg/kg 
ύστερα από 3 έτη και στα 20 mg/kg ύστερα 
από 12 έτη, μειώνοντας τους κινδύνους για 
την υγεία και το περιβάλλον. 

Δεδομένου ότι ορισμένα λιπάσματα δεν 
παράγονται ή δεν αποτελούν αντικείμενο 
διασυνοριακού εμπορίου σε μεγάλες πο-
σότητες, η Επιτροπή προτείνει προαιρετική 
εναρμόνιση: ανάλογα με την επιχειρηματι-
κή τους στρατηγική και τον τύπο του προ-
ϊόντος, οι κατασκευαστές μπορούν να επι-
λέγουν είτε τη σήμανση CE για το προϊόν 
τους, καθιστώντας το ελεύθερα εμπορεύ-
σιμο στην ενιαία αγορά σύμφωνα με τους 
κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να το 

εμπορεύονται σύμφωνα με εθνικά πρότυπα 
που βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση 
στην ενιαία αγορά. Με τον τρόπο αυτό δια-
σφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι αρχές 
της βελτίωσης της νομοθεσίας και της επι-
κουρικότητας. 

Ιστορικό
Ο υφιστάμενος κανονισμός για τα λιπά-
σματα του 2003 εγγυάται την ελεύθερη 
κυκλοφορία στην ενιαία αγορά κυρίως για 
τα συμβατικά, μη βιολογικά λιπάσματα, τα 
οποία συνήθως προέρχονται από ορυχεία ή 
παράγονται χημικώς. Οι διαδικασίες αυτές 
καταναλώνουν πολλή ενέργεια και εκλύουν 
μεγάλες ποσότητες CO2. Τα καινοτόμα λι-
πάσματα που παράγονται από οργανικά υλι-
κά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ισχύοντος κανονισμού για τα λιπάσματα. Η 
πρόσβασή τους στην ενιαία αγορά εξαρτά-
ται, επομένως, από την αμοιβαία αναγνώ-
ριση μεταξύ των κρατών μελών, με απο-
τέλεσμα, λόγω των διαφορετικών εθνικών 
κανόνων, να είναι συχνά δύσκολη.

Ο υφιστάμενος κανονισμός για τα λιπάσμα-
τα δεν λαμβάνει επίσης υπόψη τις περιβαλ-
λοντικές ανησυχίες που προκύπτουν από 
τη ρύπανση του εδάφους, των εσωτερικών 
υδάτων, των θαλάσσιων υδάτων και, τελικά, 
των τροφίμων από τα λιπάσματα.

Η έρευνα, η καινοτομία και οι επενδύσεις 
σήμερα εξελίσσονται ταχύτατα, συμβάλλο-
ντας στην κυκλική οικονομία με τη δημι-
ουργία τοπικών θέσεων εργασίας και με την 

παραγωγή αξίας από δευτερογενείς πρώ-
τες ύλες, οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα 
απορρίπτονταν ως απόβλητα.

Κατά συνέπεια, οι επιχειρηματικές ευκαιρί-
ες για τις επιχειρήσεις που παράγουν βιο-
λογικά λιπάσματα είναι σημαντικές. Σήμερα 
ανακυκλώνεται μόλις το 5% των βιολογικών 
αποβλήτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εάν 
ανακυκλώνονταν περισσότερα βιολογικά 
απόβλητα, θα μπορούσαν να αντικαταστή-
σουν έως και το 30% των μη βιολογικών 
λιπασμάτων. Επί του παρόντος, η ΕΕ εισά-
γει περίπου 6 εκατομμύρια τόνους φωσφο-
ρικών αλάτων ανά έτος, αλλά θα μπορούσε 
να αντικαταστήσει έως το 30% της ποσότη-
τας αυτής με εκχύλιση από λυματολάσπη, 
βιοαποδομήσιμα απόβλητα, κρεατάλευρα 
και οστεάλευρα ή κοπριά.

Επόμενα βήματα
Το σχέδιο κανονισμού θα υποβληθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβού-
λιο προς έγκριση. Μόλις εκδοθεί θα ισχύει 
άμεσα, χωρίς να χρειάζεται μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο, ύστερα από μια μεταβατική 
περίοδο που θα επιτρέπει στις εταιρείες και 
στις δημόσιες αρχές να προετοιμαστούν για 
τους νέους κανόνες.
 
Περισσότερες πληροφορίες 
• Συχνές ερωτήσεις
• Κανονισμός σχετικά με τη διάθεση 
 προϊόντων λίπανσης στην αγορά
• Προς μια κυκλική οικονομία

Συνέχεια από σελ. 1

θέμα

Κυκλική οικονομία
Νέος κανονισµός για την προώθηση της χρήσης βιολογικών 
λιπασµάτων και λιπασµάτων που παράγονται από απόβλητα

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32003R2003
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-826_en.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15949
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_el
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Προς µια Ενεργειακή Ένωση:   
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει δέσµη 

µέτρων για µια βιώσιµη ενεργειακή ασφάλεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρου-
σίασε στις 16 Φεβρουαρίου 
2016, δέσμη μέτρων για την 

ενεργειακή ασφάλεια, καταθέτοντας τις 
απαραίτητες προτάσεις ώστε η ΕΕ να εί-
ναι προετοιμασμένη για την παγκόσμια 
ενεργειακή μετάβαση καθώς και για εν-
δεχόμενες διακοπές του ενεργειακού της 
εφοδιασμού.

Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ακρογω-
νιαίο λίθο της στρατηγικής για την Ενερ-
γειακή Ένωση, βασικής πολιτικής προτε-
ραιότητας της Επιτροπής Γιούνκερ.

Υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης:  η 
Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει δέσμη μέ-
τρων για την ενεργειακή ασφάλεια.

Η Επιτροπή παρουσίασε δέσμη μέτρων για 
την ενεργειακή ασφάλεια, ώστε η ΕΕ να 
είναι προετοιμασμένη για την παγκόσμια 
ενεργειακή μετάβαση με στόχο την αντιμε-
τώπιση ενδεχόμενων διακοπών του ενεργει-
ακού εφοδιασμού.  Η ενεργειακή ασφάλεια 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής 
για την Ενεργειακή Ένωση, βασικής πολιτι-
κής προτεραιότητας της Επιτροπής Γιούν-
κερ.

Η δέσμη περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μέ-
τρων για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της 
ΕΕ στις διακοπές του εφοδιασμού της με 
φυσικό αέριο.  Στα μέτρα αυτά περιλαμβά-
νονται ο μετριασμός της ζήτησης ενέργειας, 
η αύξηση της παραγωγής ενέργειας στην 
Ευρώπη (μεταξύ άλλων και από ανανεώ-
σιμες πηγές), η περαιτέρω ανάπτυξη μιας 
εύρυθμα λειτουργούσας και πλήρως ολο-
κληρωμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας, 
καθώς και η διαφοροποίηση των ενεργεια-
κών πηγών, προμηθευτών και διαύλων εφο-
διασμού.  Επίσης, οι προτάσεις βελτιώνουν 
τη διαφάνεια της ευρωπαϊκής αγοράς ενέρ-
γειας και αυξάνουν την αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών.

Η νέα δέσμη μέτρων για την ενεργειακή 
ασφάλεια προτείνεται υπό το πρίσμα της 
νέας σφαιρικής και οικουμενικής συμφωνί-
ας για την κλιματική αλλαγή, που εγκρίθηκε 
από τους ηγέτες όλου το κόσμου στις 12 
Δεκεμβρίου 2015, στο Παρίσι.  Η συμφω-
νία του Παρισιού έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα 
στις επιχειρήσεις και στους πολιτικούς ιθύ-
νοντες θέτοντας την καθαρή ενέργεια σε μη 
αναστρέψιμη πορεία και δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για μια παγκόσμια ενεργεια-
κή μετάβαση.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και Επίτροπος Ενεργειακής Ένωσης, 
Μάρος Σέφτσοβιτς, δήλωσε τα εξής:  «Η 

Στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση, που 
εγκαινιάστηκε πριν από έναν χρόνο, υπο-
σχόταν τον εφοδιασμό όλων των Ευρωπαί-
ων με ασφαλή, βιώσιμη και ανταγωνιστική 
ενέργεια.  Η δέσμη μέτρων μπορεί να εστι-
άζει στην ασφάλεια του εφοδιασμού, αφορά 
όμως, και τους τρεις αυτούς πρωταρχικούς 
στόχους.  Μειώνοντας την ενεργειακή μας 
ζήτηση και κάνοντας καλύτερη διαχείριση 
του εφοδιασμού μας από εξωτερικές πηγές, 
υλοποιούμε την υπόσχεσή μας και ενισχύ-
ουμε τη σταθερότητα της ενεργειακής αγο-
ράς της Ευρώπης».

Ο αρμόδιος για τη Δράση για το Κλίμα και 
την Ενέργεια Επίτροπος Μιγκέλ Αρίας Κα-

Συνέχεια στη σελ. 5
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νιέτε προέβη με τη σειρά τους στις εξής 
δηλώσεις:  «Μετά τις κρίσεις φυσικού αε-
ρίου του 2006 και του 2009 που άφησαν 
εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς θέρμανση, 
είχαμε πει:  «Ποτέ ξανά».  Όμως τα τεστ 
αντοχής του 2014 έδειξαν ότι εξακολου-
θούμε να είμαστε υπερβολικά ευάλωτοι σε 
τυχόν μεγάλες διακοπές του εφοδιασμού 
με φυσικό αέριο.  Παράλληλα, οι πολιτικές 
εντάσεις στα σύνορά μας, μας υπενθυμί-
ζουν με έντονο τρόπο ότι αυτό το πρόβλημα 
δεν πρόκειται να λυθεί από μόνο του.  Οι 
νέες προτάσεις αφορούν την οικοδόμηση 
ενός αξιόπιστου, ανταγωνιστικού και ευέλι-
κτου συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου 
η ενέργεια θα ρέει διαμέσου των συνόρων 
προς όφελος των καταναλωτών.  Αφορούν 
επίσης, την έκφραση αλληλεγγύης για την 
προστασία των πλέον ευάλωτων.  Τέλος, 
αφορούν την εξασφάλιση ενός μέλλοντος 
με καθαρή ενέργεια:  μπορώ, να διαβε-
βαιώσω ότι η δέσμευσή μας για μετάβαση 
προς καθαρές μορφές ενέργειας είναι η 
σταθερή και αδιαπραγμάτευτη».

Σε τι συνίσταται η δέσμη μέτρων που υπέ-
βαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Κανονισμός για την ασφάλεια του εφοδια-
σμού με φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο συμβάλλει στη μετάβαση 
προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακού-
χων εκπομπών και παραμένει σημαντικό 
για το ενεργειακό μείγμα της ΕΕ.  Ωστόσο, 
η σημερινή εξωτερική εξάρτηση καθιστά 
αναγκαία την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
των αγορών της ΕΕ έναντι πιθανών διακο-
πών του εφοδιασμού τους με φυσικό αέ-
ριο.  Για να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη 
μιας ρευστής και ανταγωνιστικής αγοράς, 
είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η διαφάνεια 
της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ.  Για 
να αντιμετωπιστεί η αδυναμία αυτή του συ-
στήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 
τη μετάβαση από μια εθνική σε μια περι-
φερειακή προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό 
μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού.  
Η πρόταση εισάγει επίσης την αρχής της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, 
ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός των 
νοικοκυριών και των βασικών κοινωνικών 
υπηρεσιών, π.χ. στον τομέα της υγειονομι-
κής περίθαλψης, σε περίπτωση που σοβα-
ρές κρίσεις πλήξουν τον εφοδιασμό τους.

Απόφαση σχετικά με τις διακυβερνητικές 
συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας

Η ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι διακυ-
βερνητικές συμφωνίες που υπογράφονται 
μεταξύ των κρατών μελών της και τρίτων 
χωρών και που αφορούν την ασφάλεια του 
εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο να εί-
ναι πιο διαφανείς και να συμμορφώνονται 
πλήρως με την κοινοτική νομοθεσία.  Για 
τον σκοπό αυτό, καθιερώνει τη διενέργεια 
εκ των προτέρων ελέγχου από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.  Η εκ των προτέρων αυτή 
αξιολόγηση καθιστά δυνατό τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνι-
σμού και τη νομοθεσία για την εσωτερική 
αγορά ενέργειας πριν από τη διαπραγμά-
τευση, την υπογραφή και την κύρωση των 
συμφωνιών.  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν πλήρως υπόψη τη γνώμη της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής προτού υπογράψουν 
τις συμφωνίες.

Στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό 
αέριο (ΥΦΑ) και την αποθήκευση φυσικού 
αερίου

Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εισαγω-
γέας φυσικού αερίου στον κόσμο.  Η συ-
νολική ικανότητα της Ευρώπης να εισάγει 
υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι σημα-
ντική – αρκετή ώστε να καλύπτει περίπου 
το 43% της σημερινής συνολικής ζήτησης 
φυσικού αερίου (στοιχεία 2015).  Ωστόσο, 
εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές 

περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την 
πρόσβαση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια στρα-
τηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο 
που θα βελτιώσει την πρόσβαση όλων των 
κρατών μελών σε αυτό, ως μια εναλλακτική 
πηγή αερίου.  Βασικά σημεία της στρατη-
γικής αυτής είναι η ανάπτυξη στρατηγικών 
υποδομών με στόχο την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τον εντο-
πισμό έργων που θα μπορούσαν να τερματί-
σουν την αποκλειστική εξάρτηση ορισμένων 
κρατών μελών.

Στρατηγική όσον αφορά τη θέρμανση και 
την ψύξη

Η θέρμανση και η ψύξη των κτιρίων και 
η βιομηχανία καταναλώνουν το ήμισυ της 
ενέργειας της ΕΕ.  Επίσης, η ενέργεια αυτή 
προέρχεται σε ποσοστό 75% από ορυκτά 
καύσιμα.  Η προτεινόμενη στρατηγική για τη 
θέρμανση και την ψύξη εστιάζει στην άρση 
των εμποδίων που δυσχεραίνουν την απαλ-
λαγή των κτιρίων και της βιομηχανίας από 
τις ανθρακούχες εκπομπές.  Τονίζει επίσης 
ότι, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας θα έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού.  Η αντιμετώπιση 
του τομέα αυτού με πιο στρατηγικό σχέδιο 
είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι η ΕΕ 
επιθυμεί να περιορίσει την εξάρτησή της 
από εξωτερικούς προμηθευτές.

Συνέχεια από σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 6



6 Μάρτιος 2016θέμα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
για προώθηση γεωργικών προϊόντων

Σ ας πληροφορούμε ότι, το Υπουρ-
γείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Τουρισμού ενημερώνει 

ότι, με Προκήρυξη ημερομηνίας 4.2.2016, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την 
έναρξη υποβολής προτάσεων Προγραμμά-
των που αφορούν Ενέργειες Ενημέρωσης 
και Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων 
στην Ευρωπαϊκή αγορά και Τρίτες χώρες 
με βάση τις πρόνοιες του νέου Κανονισμού 
(ΕΕ) 1144/2014, τα οποία θα χρηματοδο-
τούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και 
το έντυπο αίτησης το οποίο θα υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, 
απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πα-
ρακαλώ δείτε τους σχετικούς συνδέσμους 
(links):

•Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των 
προτάσεων
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Σύμφωνα με το νέο Καθεστώς, τα Προ-
γράμματα που υποβάλλονται, χωρίζονται 
στα «Απλά», όπου οργάνωση ή/και οργα-
νώσεις από ένα Κράτος-μέλος υποβάλλει/
λουν Πρόταση και στα «Σύνθετα» όπου 

υποβάλλεται Πρόταση από κοινού, από ορ-
γανώσεις από περισσότερα του ενός Κρά-
τους-μέλους. Στην πιο πάνω Ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν σχε-
τικοί σύνδεσμοι (links) για κάθε ένα από τα 
δύο είδη αιτήσεων Προγραμμάτων, όπου 
γίνεται αναφορά στους δικαιούχους, στα 
προϊόντα τα οποία μπορούν να αποτελέ-
σουν αντικείμενο ενεργειών προγραμμάτων 
ενημέρωσης και προώθησης καθώς και σε 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την διαδικασία ετοιμασίας, 
υποβολής και αξιολόγησης των Προτάσεων.

Τελευταία ημέρα υποβολής προτάσεων 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η 28η 

Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου - Κλάδος Προώθησης 

Εμπορίου Προϊόντων

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύ-

προς, Τηλ: 22867268, 22867234

www.mcit.gov.cy/ts

Συνέχεια από σελ. 5

Ιστορικό 
Μια από τις προτεραιότητες της Επιτροπής 
Γιούνκερ είναι η δημιουργία μιας ανθεκτι-
κής Ενεργειακής Ένωσης με μακρόπνοη 
πολιτική στον τομέα της κλιματικής αλλα-
γής.  Στόχος της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής 
Ένωσης, όπως ορίστηκε στη στρατηγική-
πλαίσιο τον Φεβρουάριο του 2015, είναι 
η παροχή στους καταναλωτές της ΕΕ – 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις – ασφαλούς, 
βιώσιμης, ανταγωνιστικής και οικονομικά 
προσιτής ενέργειας.  Γι’ αυτό απαιτείται 
ουσιαστική αλλαγή του ενεργειακού μας 
τοπίου.  Έτσι, παρέχεται μια ευκαιρία για 
περαιτέρω καινοτομία στον τομέα αυτό, 
δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυ-
ξη στην ΕΕ, με παράλληλη προστασία του 
περιβάλλοντος.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
απευθύνει θερμή έκκληση προς το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 

εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση και κατά 
προτεραιότητα τις νέες προτάσεις ώστε αυ-
τές να αποκτήσουν νομοθετική ισχύ και να 
αυξήσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης 
έναντι των διακοπών του ενεργειακού ανε-
φοδιασμού.

Η ασφάλεια του εφοδιασμού είναι μια από 
τις πέντε αλληλένδετες και αλληλεξαρτώμε-
νες συνιστώσες της Ενεργειακής Ένωσης.  
Βασικοί μοχλοί της ενεργειακής ασφάλειας 
είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγο-
ράς και η αποδοτικότερη κατανάλωση ενέρ-
γειας.  Αλλά, η ενεργειακή ασφάλεια της 
ΕΕ συνδέεται στενά και με τις επιλογές των 
γειτόνων της στον τομέα της ενεργειακής 
πολιτικής.

Ενημερωτικό δελτίο: Κανονισμός για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο

Ενημερωτικό δελτίο: Διακυβερνητικές συμ-

φωνίες στον τομέα της ενέργειας

Ενημερωτικό δελτίο: Το υγροποιημένο φυ-

σικό αέριο και η αποθήκευση φυσικού αε-

ρίου θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφά-

λεια της ΕΕ

Ενημερωτικό δελτίο: Προς έναν έξυπνο, 

αποδοτικό και βιώσιμο τομέα θέρμανσης 

και ψύξης

Στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση 

ιστότοπος

Έκθεση 2015 σχετικά με την Κατάσταση 

της Ενεργειακής Ένωσης

Ιστότοπος της ΓΔ Ενέργειας: 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-

proposes-new-rules-gas-and-heating-and-cooling-

strategy

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-308_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-309_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-310_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-311_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate/state-energy-union_en
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-gas-and-heating-and-cooling-strategy
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Συνέχεια στη σελ. 8

Ευρωπαϊκό Εξάµηνο 2016: 
Λιγότερα κράτη µέλη εµφανίζουν οικονοµικές 

ανισορροπίες σε σχέση µε το προηγούµενο έτος

Τ α κράτη μέλη της ΕΕ 
σημειώνουν πρόοδο 
στην αντιμετώπιση 

των ανισορροπιών στις οικονο-
μίες τους.

Έχουν επίσης πραγματοποιήσει 
πρόοδο στην υλοποίηση των 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων 
που εκδόθηκαν το προηγούμε-
νο έτος, αν και σε διαφορετικό 
βαθμό ανάλογα με την χώρα 
και τον τομέα πολιτικής. Οι 
προσπάθειες αυτές είναι βασι-
κές για την ενίσχυση της ευ-
ρωπαϊκής ανάκαμψης και την 
προώθηση της σύγκλισης. Επί-
σης, αντανακλούν τις προτεραι-
ότητες του φετινού Ευρωπαϊ-
κού Εξαμήνου: επανεκκίνηση 
των επενδύσεων, υλοποίηση 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και εφαρμογή υπεύθυνων δη-
μοσιονομικών πολιτικών.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η 
Επιτροπή αποφάσισε ότι σε 18 
κράτη μέλη ήταν απαραίτητη η 
διενέργεια εμπεριστατωμένων ανασκοπή-
σεων ώστε να διαπιστωθεί αν αντιμετώπι-
ζαν μακροοικονομικές ανισορροπίες και, 
σε στην περίπτωση αυτή, να αξιολογηθεί 
η σοβαρότητά τους. Η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι έξι από τις εν λόγω χώ-
ρες δεν αντιμετωπίζουν ανισορροπίες στο 
πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών. Δώδεκα χώρες αντιμετωπί-
ζουν είτε ανισορροπίες είτε υπερβολικές 
ανισορροπίες.

Ο Αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, 
αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό 
Διάλογο, δήλωσε: «Η ανάκαμψη της οικο-
νομίας της ΕΕ συνεχίζεται και πολλά κράτη 
μέλη σημειώνουν πρόοδο στην αντιμετώπι-
ση διαρθρωτικών προβλημάτων των οικο-
νομιών τους. Σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος είναι λιγότερα τα κράτη μέλη που θε-
ωρείται ότι έχουν ανισορροπίες. Εν τούτοις, 
εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα 
και αποτελούν αιτία ευπάθειας σε πολλές 
χώρες. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
πρέπει να επιταχυνθούν για να γίνουν οι οι-
κονομίες μας πιο ανταγωνιστικές. Τα κράτη 

μέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπά-
θειές για τη μείωση του υψηλού δημόσιου 
και ιδιωτικού χρέους, την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών στην αγορά εργασίας, τη δια-
σφάλιση της βιωσιμότητας των κοινωνικών 
συστημάτων και τη βελτίωση του επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων.» 

Η Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κι-
νητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: 
«Μολονότι η κατάσταση διαφέρει από χώρα 
σε χώρα, τα κράτη μέλη σημειώνουν, συνο-
λικά, πρόοδο στην επιστροφή των ατόμων 
στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανο-
μένων των νέων. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
συνεχίζει να κατευθύνει τις μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών με γνώμονα τη διευκό-
λυνση της επανόδου των ατόμων στην απα-
σχόληση. 

Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών 
και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Φορολο-
γίας και Τελωνείων, δήλωσε «Διαπιστώνου-
με σήμερα ότι εκείνες οι χώρες που κινή-
θηκαν ταχύτερα και τόλμησαν περισσότερο 
όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των οικονο-

μιών τους, απολαμβάνουν τους 
καρπούς των προσπαθειών 
τους. Άλλες χώρες πρέπει να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους 
για να δημιουργήσουν περισ-
σότερες θέσεις εργασίας και 
μεγαλύτερη ανάπτυξη για τους 
πολίτες τους. Έχουμε υποβάλει 
λεπτομερή διάγνωση των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει 
κάθε χώρα και ανυπομονώ να 
τα συζητήσουμε με τις εθνικές 
αρχές, προκειμένου να υπο-
στηρίξουμε και να ενθαρρύ-
νουμε τις απαραίτητες μεταρ-
ρυθμίσεις».

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην 
ανακοίνωση σχετικά με τα βή-
ματα για την ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματι-
κής Ένωσης, του Οκτωβρίου 
2015, η Επιτροπή κατέστησε 
την εφαρμογή της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορρο-
πιών (ΔΜΑ) σαφέστερη και 
πιο διαφανή, με τη μείωση του 
αριθμού των κατηγοριών ανι-

σορροπιών από έξι σε τέσσερις: απουσία 
ανισορροπιών, ανισορροπίες, υπερβολικές 
ανισορροπίες και υπερβολικές ανισορροπί-
ες με λήψη διορθωτικών μέτρων (διαδικα-
σία υπερβολικών ανισορροπιών).
Στο εξής, όλα τα κράτη μέλη που διαπιστώ-
νεται ότι αντιμετωπίζουν ανισορροπίες ή 
υπερβολικές ανισορροπίες θα τίθενται υπό 
ειδική παρακολούθηση, ανάλογα με τον 
βαθμό και τη φύση των ανισορροπιών. Με 
τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η εποπτεία των 
μέτρων πολιτικής των κρατών μελών, μέσω 
εντατικοποιημένου διαλόγου με τις εθνικές 
αρχές, αποστολών και εκθέσεων προόδου. 
Το διάγραμμα στο παράρτημα κατωτέρω 
παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση από το 
2016.

Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Γαλλία, η Ιταλία 
και η Πορτογαλία διαπιστώνεται ότι αντιμε-
τωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες. 

Η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, οι 
Κάτω Χώρες, η Ισπανία, η Σουηδία και η 
Σλοβενία διαπιστώνεται ότι αντιμετωπίζουν 

θέμα

	  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_en.htm
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρου-
σιάζει μια στοχευμένη αναθε-
ώρηση των κανόνων για την 

απόσπαση των εργαζομένων.
Η πρόταση αυτή υλοποιεί τη δέσμευση 
που ανέλαβε η παρούσα Επιτροπή στις 
πολιτικές κατευθύνσεις της για προώ-
θηση της αρχής ότι η ίδια εργασία στον 
ίδιο τόπο πρέπει να αμείβεται κατά τον 
ίδιο τρόπο. Ανακοινώθηκε στο πρόγραμ-
μα εργασίας της Επιτροπής για το 2016. 
Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να 
διευκολυνθεί η απόσπαση εργαζομένων 
μέσα σ’ ένα κλίμα θεμιτού ανταγωνισμού 
και σεβασμού των δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται σ’ 
ένα κράτος μέλος και αποστέλλονται για 

εργασία από τον εργοδότη τους προσω-
ρινά σε ένα άλλο κράτος μέλος. Συγκε-
κριμένα, η πρωτοβουλία στοχεύει στο 
να εξασφαλίζει δίκαιους μισθολογικούς 
όρους και ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού 
μεταξύ εταιρειών που χρησιμοποιούν 
την απόσπαση και τοπικών εταιρειών στη 
χώρα υποδοχής. 
Η Επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών 
υποθέσεων, δεξιοτήτων και εργασιακής 
κινητικότητας, κ. Marianne Thyssen, δή-
λωσε: «Έχω πει από την πρώτη ημέρα 
της θητείας μου ότι χρειάζεται να διευ-
κολύνουμε την εργασιακή κινητικότητα 
αλλά ότι αυτό πρέπει να γίνει με δίκαιο 
τρόπο. Η πρόταση θα διαμορφώσει ένα 
νομικό πλαίσιο για την απόσπαση που 

θα είναι σαφές, δίκαιο και εύκολο στην 
εφαρμογή του.» 
Η στοχευμένη αναθεώρηση θα εισαγάγει 
αλλαγές σε τρεις κυρίως τομείς: τις απο-
δοχές των αποσπασμένων εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
υπεργολαβίας, τους κανόνες για όσους 
εργάζονται μέσω επιχειρήσεων προσω-
ρινής απασχόλησης και τη μακροχρόνια 
απόσπαση.
Η πρόταση προβλέπει ότι οι αποσπασμέ-
νοι εργαζόμενοι θα ωφελούνται γενικά 
από τους ίδιους κανόνες που διέπουν την 
αμοιβή και τις εργασιακές συνθήκες των 
εγχώριων εργαζομένων. Αυτό θα γίνει με 
πλήρη τήρηση της αρχής της επικουρικό-
τητας και του τρόπου με τον οποίο τίθε-

Η Επιτροπή παρουσιάζει μεταρρυθμιστική 
πρόταση της οδηγίας για την απόσπαση 

των εργαζομένων – προς μια βαθύτερη και 
δικαιότερη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

Συνέχεια στη σελ. 9

θέμα

ανισορροπίες.
Η Αυστρία και η Εσθονία, για τις οποίες 
εκπονήθηκαν εμπεριστατωμένες ανασκοπή-
σεις για πρώτη φορά εφέτος, θεωρούνται 
ότι δεν αντιμετωπίζουν ανισορροπίες. 

Το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο διαπιστώνεται ότι δεν 
εμφανίζουν ανισορροπίες.

Επόμενα βήματα
Το Συμβούλιο αναμένεται να συζητήσει τα 
πορίσματα της Επιτροπής που προκύπτουν 
από τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις 
των οικονομιών 18 κρατών μελών.

Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, η Επιτροπή θα 
προβεί σε περαιτέρω διμερείς συναντήσεις 
με τα κράτη μέλη. Οι συναντήσεις αυτές θα 
παράσχουν την ευκαιρία να συζητηθούν οι 
εκθέσεις ανά χώρα με τις εθνικές αρχές.

Τον Απρίλιο, τα κράτη μέλη αναμένεται να 
υποβάλουν τα εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων καθώς και τα προγράμμα-
τα σταθερότητας (για τις χώρες της ζώνης 
του ευρώ) ή τα προγράμματα σύγκλισης 
(για τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ).

Με βάση όλες αυτές τις πηγές, η Επιτροπή 
θα παρουσιάσει την άνοιξη τις προτάσεις 
της για μια νέα δέσμη ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων, με στόχο τις βασικές προκλή-
σεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι συ-
στάσεις θα περιλαμβάνουν επίσης δημοσιο-
νομική καθοδήγηση και θα βασίζονται στις 
εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής που θα 
ενσωματώνουν τα οριστικά δημοσιονομικά 
στοιχεία του 2015 που επικυρώθηκαν από 
την Eurostat.

Η Ελλάδα και η Κύπρος, που υπόκεινται 
επί του παρόντος σε προγράμματα στήριξης 
της σταθερότητας, δεν καλύπτονται από την 
δέσμη.

Πλαίσιο
Η έγκαιρη δημοσίευση των εν λόγω εκθέ-
σεων ανά χώρα αποτελεί μέρος των προ-
σπαθειών για τον εξορθολογισμό και την 
ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σύμ-
φωνα με την έκθεση των πέντε προέδρων 
και τα μέτρα τα οποία εξήγγειλε η Επιτροπή 
για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. Ορι-
σμένα από τα μέτρα αυτά άρχισαν το περα-
σμένο έτος, και η πρακτική αυτή επιβεβαιώ-
θηκε κατά το τρέχον έτος, ώστε να καταστεί 

δυνατή η διεξαγωγή πραγματικού διαλόγου 
για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, συμπε-
ριλαμβανομένων των προκλήσεων που αντι-
μετωπίζει η ζώνη του ευρώ, εξαρχής κατά 
την έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
και στη συνέχεια να δοθεί περισσότερος 
χρόνος για τη διεξαγωγή διαλόγου με τα 
κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 
όλα τα επίπεδα ώστε να αντικατοπτρίζονται 
οι προτεραιότητές τους. Οι εκθέσεις αυτές 
αντανακλούν επίσης τη μεγαλύτερη στό-
χευση στην απασχόληση και τις κοινωνικές 
παραμέτρους που εισάγει η Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Σημείωμα
• Εκθέσεις ανά χώρα
• Η έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

του 2016: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: η δέ-
σμη μέτρων του Νοεμβρίου με απλά 
λόγια

• H οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ με 
απλά λόγια

• Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνη-
σης 2016

• Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις
      2016

Συνέχεια από σελ. 7

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447860914350&uri=CELEX:52015DC0600
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-334_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6070_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6071_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_alert_mechanism_report.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_alert_mechanism_report.pdf
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_en.pdf
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Ζητήστε το δωρεάν Ενηµερωτικό Δελτίο του OSHA
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το δωρεάν ηλεκτρονικό μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο εκδίδει ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία , παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε 
την πιο κάτω ιστοσελίδα (http://osha.europa.eu/el/news/oshmail)

νται οι όροι από τις δημόσιες αρχές και/ή 
τους κοινωνικούς εταίρους στο εν λόγω 
κράτος μέλος. Σήμερα, οι αποσπασμέ-
νοι εργαζόμενοι υπόκεινται ήδη στους 
ίδιους κανόνες όπως και οι εργαζόμε-
νοι του κράτους μέλους σε ορισμένους 
τομείς, όπως είναι η υγεία και η ασφά-
λεια. Ωστόσο, ο εργοδότης δεν είναι 
υποχρεωμένος να αμείβει τον απο-
σπασμένο εργαζόμενο με αποδοχές 
που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο 
αμοιβής που έχει θέσει η χώρα υπο-
δοχής. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει 
μισθολογικές διαφορές ανάμεσα σε 
αποσπασμένους και εγχώριους ερ-
γαζομένους και, ενδεχομένως, να 
οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό 
μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό 
σημαίνει ότι οι αποσπασμένοι ερ-
γαζόμενοι αμείβονται λιγότερο απ’ 
ό,τι άλλοι εργαζόμενοι για την ίδια 
εργασία.
Από εδώ και πέρα, όλα οι κανόνες σχε-
τικά με τις αποδοχές που εφαρμόζονται 
καθολικά στους εγχώριους εργαζομένους 
θα πρέπει να ισχύουν και για τους απο-
σπασμένους εργαζομένους. Οι αποδοχές 
θα περιλαμβάνουν όχι μόνο τα κατώτατα 
όρια αμοιβών, αλλά και άλλα στοιχεία 
όπως πριμ ή επιδόματα όπου αυτά έχουν 
εφαρμογή. Θα ζητείται από τα κράτη 
μέλη να διευκρινίζουν με τρόπο διαφανή 
τα διάφορα στοιχεία από τα οποία συντί-
θενται οι αποδοχές στην επικράτειά τους. 
Οι κανόνες που τίθενται από τη νομοθε-
σία ή από συλλογικές συμβάσεις καθο-
λικής εφαρμογής γίνονται υποχρεωτικοί 
για τους αποσπασμένους εργαζομένους 
σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Η 
πρόταση δίνει επίσης τη δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να προβλέπουν ότι οι υπερ-
γολάβοι πρέπει να χορηγούν στους εργα-
ζομένους τους την ίδια αμοιβή με αυτή 
που δίνει ο κύριος εργολάβος. Παρ’ 
όλα αυτά, αυτό μπορεί να γίνεται μόνο 
με τρόπο που δεν επιφέρει διακρίσεις: 
ο ίδιος κανόνας πρέπει να εφαρμόζεται 

στους εγχώριους και στους διασυνορια-
κούς υπεργολάβους. 
Η πρόταση θα εξασφαλίζει επίσης ότι οι 
εθνικοί κανόνες για την εργασία μέσω 
επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης 
εφαρμόζονται όταν επιχειρήσεις εγκατε-
στημένες στο εξωτερικό αποσπούν εργα-
ζομένους.
Τέλος, αν η διάρκεια της απόσπασης 
υπερβαίνει τους 24 μήνες, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι όροι της εργατικής νο-
μοθεσίας των κρατών μελών υποδοχής, 
όταν είναι ευνοϊκοί για τον αποσπασμένο 
εργαζόμενο.
Οι αλλαγές αυτές θα παρέχουν καλύτερη 
προστασία στους εργαζομένους, περισ-
σότερη διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου 
και θα εξασφαλίζουν ισότιμο πεδίο αντα-
γωνισμού μεταξύ εγχώριων εταιρειών και 
εταιρειών που αποσπούν εργαζομένους, 
ενώ θα γίνονται πλήρως σεβαστά τα συ-
στήματα μισθολογικών διαπραγματεύσε-
ων των κρατών μελών.

Ιστορικό του φακέλου

Η απόσπαση των εργαζομένων λαμ-

βάνει χώρα όταν παρέχονται υπηρε-

σίες σε άλλη χώρα εντός της ενιαίας 

αγοράς. Ο αποσπασμένος εργαζόμε-

νος απασχολείται σε ένα κράτος μέ-

λος της ΕΕ, αλλά έχει σταλεί από τον 

εργοδότη του σε προσωρινή βάση να 

εκτελέσει μια εργασία σε άλλο κράτος 

μέλος.

Μεταξύ 2010 και 2014 ο αριθμός των 

αποσπάσεων αυξήθηκε κατά 45% πε-

ρίπου. Το 2014 περίπου 1,9 εκατομ-

μύρια ευρωπαίοι εργαζόμενοι ήταν απο-

σπασμένοι σε άλλα κράτη μέλη.

Η απόσπαση των εργαζομένων είναι 

ιδιαίτερη συχνή στον κατασκευαστικό 

τομέα, στη μεταποιητική βιομηχανία και 

σε τομείς υπηρεσιών όπως οι κοινωνικές 

υπηρεσίες (εκπαίδευση, υγεία και κοινω-

νική μέριμνα) και οι επιχειρήσεις (διοικη-

τικές, επαγγελματικές και χρηματοπιστω-

τικές υπηρεσίες).

Η μεταρρύθμιση της Οδηγίας για τους 

αποσπασμένους εργαζομένους του 1996 

θα συμπληρώσει την οδηγία εφαρμογής 

του 2014 για τους αποσπασμένους εργα-

ζομένους, που πρέπει να έχει μεταφερθεί 

στη νομοθεσία των κρατών μελών έως 

τον Ιούνιο του 2016 (βλ. IP-14-542). Η 

Οδηγία εφαρμογής προβλέπει νέα μέσα 

καταπολέμησης της απάτης και των κα-

ταχρήσεων και βελτίωσης της διοικητικής 

συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών 

που είναι αρμόδιες για την απόσπαση.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/16/467

Ενημερωτικό δελτίο για τους αποσπα-

σμένους εργαζομένους στην ΕΕ

Δελτία ανά χώρα

Συνέχεια από τη σελ. 8

HOW MANY POSTED WORKERS ARE THERE IN THE EU?

WHAT IS A POSTED WORKER?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EU rules set out the right of companies to offer services in another EU Member State and to temporarily post 

workers to supply those services. These rules include safeguards to protect the social rights of posted workers.

‣  In 2014 there were 1.92 million posted workers in the EU. 
‣  The number of posted workers has increased by 44.4% between 2010 and 2014. 

‣ The percentage of posted workers in the workforce remains low (on average 0.7% of total employment). 

‣  The concentration of posted workers in some sectors is however high. The construction sector for example 

makes up about 43.7% of the total posted workers. Such concentration is especially high in Belgium, 

Luxembourg and Austria. 
‣  In 14 Member States, at least 40% of the posted workers come from neighbouring countries;  

the percentage can be as high as 80% in some cases.

 A worker is “a posted worker” when he/she has an employment contract in his/her home country, but is sent by the employer to work 
temporarily in another country in the context of a cross-border provision of services. 

An example is if a French company wins a contract in Spain to deliver a service and sends employees there to 
carry out the contract on a temporary 
basis.

in the EU

‣ The EU average of posted workers delivering a service in another country is less than 4 months.

HOW LONG IS A WORKER POSTED ON AVERAGE IN ANOTHER COUNTRY?

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-542_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-467_en.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15181&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2488&furtherNews=yes
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Επιχειρηματικές προτάσεις
Business proposals

•Profile ID:  BOPL20150918001
A Polish producer of wooden eyeglass frames 

will establish cooperation with companies from 

European Union, Russia, USA and Canada under the 

manufacturing, subcontracting or distributions services 

agreement.

•Profile ID:  BOGR20151126002
Greek company specialized in planning, constructing 

and installing slaughterhouses for cows, camels, pigs, 

sheep and goats, according to halal and European 

standards, for various capacities seeks trade agreements 

for distribution of its products.

•Profile ID:  BOGR20150721002
Greek company with an ethical label specialized in 

manufacturing high-quality handmade women’s fashion 

items (dresses, skirts, trousers, tops and jackets) using 

fair-trade, eco-friendly fabrics (mostly certified organic 

cotton) offers its products for commercialisation on 

foreign markets.  The company seeks partner offering 

trade intermediary services (agents and distributors).

•Profile ID:  BOGR20150129003
Greek company specialized in manufacturing building 

chemicals for a large range of applications offers its 

products to distributors worldwide.

•Profile ID:  BRRS20150710002
Serbian company specialized in production, packaging 

and trading of honey is searching for new suppliers / 

producers of honey.  

•Profile ID:  BRGR20160105001
A Greek company active in the field of aloe vera 

production is looking for original aloe vera barbadensis 

miller plants to produce aloe vera gel.  In order to 

increase their supplied quantity, they seek European 

producers (occupying up to 500 employees) to those 

plants high on nutritional value who are willing to enter 

into Greek market.  The company would like to sign 

manufacturing agreement.

•Profile ID: BRBG20150617001
A Bulgarian veterinary pharmacy is offering its services 

as distributor to producers/distributors of veterinary 

products and tools, insecticides and biocides, 

identification chips for pets and livestock, etc. from 

Poland, Romania, Greece and Cyprus.

•Profile ID:  BRUK20160128002
A Northern Ireland (UK) based marketing and sales 

company is looking for long-term partnerships with 

manufacturers of high quality speciality foods aimed 

at the delicatessen/food service industries; who are 
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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.

Επιχειρηματικές προτάσεις
Business proposals

επιχειρείν

interested in generating export sales in Ireland and/or 

the UK through agency agreements.  As well as sales 

activity, the company can provide market research and 

marketing support services.

•Profile ID:  BRSI20160215001
A Slovenian company, leader in dealing with protective 

work clothing and firefighter solutions, active on the 

Slovene, Austrian and German market is searching for 

a company to complement their existing offer.  The 

Slovene company is offering their distribution services 

(joint offering).

•Profile ID:  BRRO20151215001
Romanian company specialized in trade and storage of 

fertilizers and pesticides for agriculture is willing to find 

new suppliers/producers, in order to cover the current 

request on the specialized Romanian market.  The 

company is looking for companies from the EU, willing 

to have their products distributed on the Romanian 

market through a distribution agreement.

•Profile ID:  BRHR20150312001
A Croatian retail shop is offering distribution services 

to prospective foreign partners.  They are looking for 

EU partners in order to distribute their products in the 

Croatian markets.

Please contact:

Mrs Maria Constantinou,

European Business Support Centre – Cyprus

Enterprise Europe Network

Tel: +357 22 889749, Fax: +357 22 661044, 

Email: maria@ccci.org.cy


