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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΙΜΗΝΙΑΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 4Ο
ΝΟΕΜΒΡΗΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
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ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(Αριθµός Τεύχους 4)

Το Δελτίο Ενιαίας Αγοράς επιδιώκει να μεταφέρει στις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες και στους φορείς της
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με συνοπτικό τρόπο και σε ηλεκτρονική μορφή, τις εξελίξεις που
σημειώνονται σε επιλεγμένα –με βάση τη σημασία τους για την ελληνική πραγματικότητα- θέματα της
Ενιαίας Αγοράς. Οι πληροφορίες και τα θέματα που περιλαμβάνονται στο Δελτίο προέρχονται από τα
[1]
ενημερωτικά δελτία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Single Market Monthly” και το “Single Market News ”
ενώ για τις εξελίξεις στη χώρα μας από τις αρμόδιες αρχές που χειρίζονται τα συγκεκριμένα θέματα. Τα
κείμενα παρουσιάζονται σε περίληψη με δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στο πλήρες κείμενο.
Την ευθύνη σύνταξης του Δελτίου έχει η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Τις προτάσεις και τα κείμενα σας μπορείτε να τα
αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eniaia.agora@mnec.gr

Πολλές ευχές για µια καλύτερη και δηµιουργική χρονιά
Η Ενιαία Αγορά στην Ελλάδα – Επιλεγμένα θέματα
Συνοπτική Έκθεση αποτελεσμάτων της εκδήλωσης για τον επετειακό εορτασμό της
Ενιαίας Αγοράς
(Αναδημοσίευση από τον διαδικτυακό ιστότοπο της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα)
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm)

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, που συνδιοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα και το
Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Οκτωβρίου στο ΕΚΔΔΑ με αφορμή τα 20
χρόνια Ενιαίας Αγοράς συζητήθηκαν τα οφέλη της Ενιαίας Αγοράς για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες με
κυρίαρχο συμπέρασμα την εξέλιξη της Ενιαίας Αγοράς και τις απαντήσεις που καλείται να δώσει στα σύνθετα
προβλήματα της εποχής.
Η ανταπόκριση του κοινού, εντός αμφιθεάτρου και στον προαύλιο χώρο του ΕΚΔΔΑ όπου βρισκόντουσαν τα
περίπτερα των διαφόρων ευρωπαϊκών δικτύων, ήταν μεγάλη.
Ειδικότερα, οι συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ των ομιλητών και του κοινού για κάθε θεματική ενότητα,
ανέδειξαν τα εξής:

18/10/12 «Νέα Ώθηση στην Οικονομία»
Μετά την παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της δεύτερης Πράξης της Ενιαίας
Αγοράς και των 12 δράσεων κλειδιά που προτείνονται από την Επιτροπή για περαιτέρω ενίσχυση της
ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών κ. Μέργος καθώς και η Ευρωβουλευτής κα
Ράπτη, τόνισαν με την σειρά τους τη σημασία της Ενιαίας Αγοράς και υπογράμμισαν την ανάγκη να
ξεπεραστούν τα υπάρχοντα θεσμικά εμπόδια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν
παρατηρηθεί στην υπάρχουσα αγορά, ώστε η Ενιαία Αγορά να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των
πολιτών και των επιχειρήσεων.

18/10/12 «Επιχειρήσεις και Ενιαία Αγορά»
Λόγω έλλειψης one stop shop, οι επιχειρηματίες, νέοι και μη, δυσκολεύονται να αξιολογήσουν και να
εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά τη σχετική πληροφόρηση. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που γνώριζαν την ύπαρξη
του ευρωπαϊκού δικτύου Europe Enterprise Network ή του Start Up Greece τα οποία παρέχουν υποστήριξη
και ενημέρωση προς τους επιχειρηματίες.
Επίσης, πολλοί από τους παρευρισκόμενους ανέδειξαν την έλλειψη κατάλληλου επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και πλαισίου στην Ελλάδα καθώς και τα πολλαπλά εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην
καθημερινή τους λειτουργία. Ειδικότερα αναφέρθηκε με έμφαση το πρόβλημα της υψηλής φορολογίας για τις
επιχειρήσεις που τους αναγκάζει να ορίσουν έδρα σε άλλο Κράτος Μέλος.
Ο ρόλος οργανισμών προώθησης εξαγωγών όπως ο ΟΠΕ σχολιάστηκε με προβληματισμό από τους
εκπροσώπους επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό, αφού αναφέρθηκε ότι δεν προσφέρει ουσιαστική
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υποστήριξη.
Το εντονότερο πρόβλημα που τονίστηκε από όλους είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Αναφέρθηκε ότι οι
επιχειρήσεις, κυρίως οι ΜΜΕ, δεν ωφελούνται από τα υπάρχοντα προγράμματα τα οποία παρέχουν
χρηματοδότηση μέσω τραπεζών, διότι και οι ίδιες οι τράπεζες έχουν περιορισμένη ρευστότητα. Επίσης
υπήρξαν ερωτήσεις προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ύπαρξη προγραμμάτων
χορήγησης πόρων κατευθείαν προς τις επιχειρήσεις, χωρίς τη μεσολάβηση των τραπεζών ή εθνικών
υπηρεσιών.
Η ημερίδα κατέληξε με μια νότα αισιοδοξίας αφού οι ομιλητές οι οποίοι εκπροσωπούσαν το δίκτυο Europe
Enterprise Network καθώς και πετυχημένες επιχειρήσεις στον χώρο της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των εξαγωγών, τόνισαν την ανάγκη εξωστρέφειας καθώς και την ύπαρξη
αξιόλογων υπηρεσιών, στις οποίες θα μπορούσαν να ανατρέξουν για υποστήριξη.
Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της διεξαγωγής της Ευρωπαϊκής Ημερίδας Εργασίας
καθώς και τα οφέλη του ευρωπαϊκού δικτύου EURES για εύρεση εργασίας σε άλλο Κράτος Μέλος. Οι
ερωτήσεις του κοινού για τον τρόπο λειτουργίας του, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται, τις
ειδικότητες που αναζητούν οι εργοδότες στο εξωτερικό αλλά και για την απελευθέρωση των κλειστών
επαγγελμάτων ήταν πολλές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν οι παρόντες φοιτητές και οι εκπρόσωποι
επιχειρήσεων.

19/10/12 «Πολίτες και Ενιαία Αγορά»
Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα ανέδειξε τα σημαντικά οφέλη για τους πολίτες στους παρακάτω τομείς:
Άδεια παραμονής σε άλλο Κράτος Μέλος ως φοιτητής, άνεργος και απασχολούμενος
Αναγνώριση ασφαλιστικών δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν σε άλλο Κράτος Μέλος από εκείνο που
αποφασίζει ο πολίτης να συνταξιοδοτηθεί
•
Ασφάλεια Υγείας: Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
•
Υπηρεσίες δικτύου SOLVIT για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών σε περίπτωση μη ορθής
εφαρμογής ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες υπηρεσίες.

•
•

Το διήμερο εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε με την κλήρωση του διαδικτυακού παιχνιδιού www.generation92.gr
όπου 20 τυχεροί θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες που θα διοργανώσει η
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Enterprise Europe Network – Hellas
Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην
Ελλάδα, αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και
βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ως μέλος του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, το Enterprise
Europe Network – Hellas παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για
ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για
την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα
και Τεχνολογική Ανάπτυξη.
Στα 5 χρόνια λειτουργίας του (2008-2012) στην υπηρεσία των ΜΜΕ, το Enterprise Europe Network – Hellas
έχει συμβάλλει σημαντικά στη σύναψη περισσότερων από 300 επιχειρηματικών συμφωνιών σε διεθνές
επίπεδο (εμπορικής, τεχνολογικής και ερευνητικής φύσης), ποσοστό που αγγίζει το 10% του συνόλου των
συμφωνιών που προέκυψαν από όλες τις χώρες - μέλη του Enterprise Europe Network. Οι συμφωνίες αυτές
επιτρέπουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εκτός των ελληνικών συνόρων
και να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εμπλουτίσουν το εύρος των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
τους, να προωθήσουν ή να υιοθετήσουν τεχνολογικά καινοτομικά προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες καθώς
και να συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα μαζί με άλλους εταίρους. Για την επίτευξη αυτών των
συμφωνιών, το Enterprise Europe Network – Hellas χρησιμοποιεί μια σειρά εργαλείων, όπως ενημερωτικές
ημερίδες, εκθέσεις, εισερχόμενες και εξερχόμενες επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς εκδηλώσεις
επιχειρηματικών συναντήσεων αλλά και απευθείας απαντήσεις σε εξειδικευμένα ερωτήματα αναφορικά με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.
Σημειώνεται ότι το Enterprise Europe Network είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης «Επιχειρήσεις
και Βιομηχανία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί το κύριο εργαλείο του Προγράμματος-Πλαίσιο για
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την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP 2007-2013), το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και
καινοτομικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δημιουργήθηκε το 2008 βασιζόμενο στην εμπειρία των
προγενέστερων δικτύων Euro Info Centers και Innovation Relay Centers, με σκοπό να αποτελέσει ένα ενιαίο
δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στα τέλη του 2012 το
Enterprise Europe Network αριθμεί 600 τοπικά σημεία επαφής και απασχολεί σχεδόν 4000 εξειδικευμένα
στελέχη σε περισσότερες από 50 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης, επεκτείνοντας συνεχώς την παρουσία του
και σε πιο μακρινές διεθνείς αγορές, όπως η Κίνα, η Ινδία και ο Καναδάς.
Στην Ελλάδα το έργο του δικτύου υλοποιείται από μια κοινοπραξία 12 οργανισμών κατανεμημένων σε όλη την
ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και
διεθνούς συνεργασίας. Ονομαστικά, οι φορείς – μέλη του Enterprise Europe Network – Hellas είναι το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), το Επιμελητήριο Αρκαδίας, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, το Επιμελητήριο Καβάλας,
ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Δίκτυο
ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Επιμελητήριο Ηρακλείου, η Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων Α.Ε. (ΕΒΕΤΑΜ) και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας / ΑΝΚΟ Α.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις τρέχουσες ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω του δικτυακού τόπου www.enterprise-hellas.gr ή να
επικοινωνούν με τους παραπάνω φορείς.
Το ανωτέρω κείμενο αποτελεί συνεισφορά του Enterprise Europe Network – Hellas

Οι εξελίξεις της Ενιαίας Αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Η Επιτροπή προτείνει να δοθούν νέες εξουσίες στην ΕΚΤ για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα, στο
πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης
Η Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις για ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό, που αποτελεί ένα
σημαντικό βήμα προς μια ένωση τραπεζών. Αυτό το νέο σύστημα, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
στον πυρήνα και τη συμμετοχή των εθνικών εποπτικών αρχών, θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη όσον
αφορά την εποπτεία όλων των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ. Ο Επίτροπος Barnier δήλωσε τα εξής: «Η
τραπεζική εποπτεία πρέπει να γίνει αποτελεσματικότερη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, διασφαλίζοντας τη
συνεκτική εφαρμογή των κανόνων της Ενιαίας Αγοράς. Η ΕΚΤ θα είναι αρμόδια να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες
στη ευρωζώνη θα παραμείνουν προσηλωμένες σε υγιείς χρηματοπιστωτικές πρακτικές. Τελικός μας στόχος
είναι να παύσει η χρησιμοποίηση χρημάτων των φορολογούμενων για τη διάσωση τραπεζών».
More information (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ctrl+κλικ)

Η Επιτροπή προετοιμάζει Σχέδιο Δράσης για τα τυχερά παιγνίδια σε απευθείας σύνδεση
Τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην ΕΕ χαρακτηρίζονται από
διαφοροποιημένους εθνικούς κανόνες. Η Επιτροπή παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης με μια
σειρά πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων ετών, που αποσκοπούν στην
αποσαφήνιση της κανονιστικής ρύθμισης των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και
στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.
More information (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ctrl+κλικ)

Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια: Η Επιτροπή προτείνει στόχο 40%
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει νομοθεσία με στόχο την ουσιαστική αύξηση του αριθμού των γυναικών
στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων στην Ε.Ε., με τον καθορισμό δεσμευτικού ελάχιστου ποσοστού 40%
συμμετοχής του υπο-εκπροσωπούμενου φύλου σε μη εκτελεστικές θέσεις μελών διοικητικών συμβουλίων
εισηγμένων εταιρειών με την εξαίρεση των ΜΜΕ.
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More information (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ctrl+κλικ)

Διαβουλεύσεις της ΕΕ
22.10.2012 - 14.01.2013

Public procurement

30.11.2012 - 30.03.2013

Intellectual property rights

29.11.2012 - 15.02.2013

Consultation on e-invoicing in public procurement

Electronic commerce

Civil enforcement of intellectual property rights: public consultat
efficiency of proceedings and accessibility of measures

Public consultation on an integrated delivery market to boost e
the EU

Πρόσφατες Εκδόσεις της ΕΕ-Άρθρα

20 Years of the European Single Market

Your Europe, Your Rights

Making the Single Market deliver

The EU and SMEs: A contract for new growth

Single Market Act

Single Market Act II – Table of key actions
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Restoring the health and stability

[1]

http://ec.europa.eu/internal_market/smn/index_en.htm
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