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Σας εστόμαστε 

Φρόνια πολλά & καλή Ανάσταση !!! 

  
Το Δελτίο Ενιαίασ Αγοράσ επιδιϊκει να μεταφζρει ςτισ αρμόδιεσ εκνικζσ υπθρεςίεσ και ςτουσ φορείσ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ και κοινωνίασ, με ςυνοπτικό τρόπο και ςε θλεκτρονικι μορφι, τισ εξελίξεισ που ςθμειϊνονται ςτθν 
Ενιαία Αγορά τθσ ΕΕ. Οι πλθροφορίεσ και τα κζματα που περιλαμβάνονται ςτο Δελτίο προζρχονται από τα 

ενθμερωτικά δελτία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ “Single Market Monthly” και  “Single Market News[1]”, και για τισ 
εξελίξεισ ςτθ χϊρα μασ, από τισ αρμόδιεσ αρχζσ που χειρίηονται τα ςυγκεκριμζνα κζματα. Τα κείμενα 
παρουςιάηονται ςε περίλθψθ με δυνατότθτα θλεκτρονικισ πρόςβαςθσ ςτο πλιρεσ κείμενο. 
Τθν ευκφνθ ςφνταξθσ του Δελτίου ζχει θ Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΔΕΕ) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ 
Πολιτικισ (ΓΔΟΠ) του Υπουργείου Οικονομικϊν. Τισ προτάςεισ και τα κείμενα ςασ μπορείτε να τα αποςτζλλετε ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: eniaia.agora@mnec.gr 

  
 

 

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/smm/index_en.htm
https://mail.google.com/mail/u/0/#1458d49ca89a2174__ftn1
mailto:eniaia.agora@mnec.gr


Η Ενιαία Αγορά ςτθν Ελλάδα – Επιλεγμζνα κζματα 

Οι εκνικζσ επιδόςεισ ςτον Πίνακα Επιδόςεων τθσ Ενιαίασ Αγοράσ τθσ ΕΕ 

  

Ο Πίνακας Επιδόζεων ηης Ενιαίας Αγοράς (Single Market Scoreboard), ο οποίορ ανακοινώθηκε ζηιρ 28 

Φεβποςαπίος 2014 από ηην ΕΕ, αποζκοπεί ζηην παποςζίαζη ηηρ ζςνολικήρ εικόναρ ηυν αποηελεζμάηυν 

Διακςβέπνηζηρ[2] ηηρ Ενιαίαρ Αγοπάρ. Οι πληποθοπίερ και ηα ζηοισεία πος πεπιλαμβάνει καλύπηοςν: ηον 

Κύκλο Διακςβέπνηζηρ, ηιρ Επιδόζειρ ανά Κπάηορ Μέλορ και ηα Επγαλεία Διακςβέπνηζηρ. Για ηο ζκοπό 

ηηρ παπούζαρ ζύνοτηρ, παπαθέηοςμε ηιρ ζσεηικέρ αναθοπέρ για ηη σώπα μαρ ζηα θεμαηικά πεδία 

απμοδιόηηηαρ ΥΠΟΙΚ. 

Υπελζσκίδοσκε όηη ε Δηεύζσλζε ΔΕΕ έτεη ηελ αρκοδηόηεηα: 

α) παραθοιούζεζες ηες ελζωκάηωζες ηες ελωζηαθής λοκοζεζίας ζηο εζληθό δίθαηο θαη ηες επίζπεσζες 

επίισζες ηωλ παραβάζεωλ β) ιεηηοσργίας ηωλ εσρωπαϊθώλ δηθηύωλ IMI, SOLVIT (ζε εζληθό επίπεδο) 

θαη EUPILOT (ζε επίπεδο ΥΠΟΙΚ), 

  
Οι εκνικζσ επιδόςεισ κατά κεματικι ενότθτα, που καταγράφονται ςτον εν λόγω Πίνακα είναι οι 
ακόλουκεσ: 
  
Μεταφορά ενωςιακισ νομοκεςίασ (ςε εκνικό επίπεδο) 

Το ελλθνικό ζλλειμμα προςαρμογισ ςυνζχιςε να μειϊνεται τουσ τελευταίουσ ζξι μινεσ, φτάνοντασ τϊρα 
ςτο 0.3%. Για τθν Ελλάδα αυτό είναι το καλφτερο ποςοςτό που ζχει επιτευχκεί μζχρι ςτιγμισ και είναι 
ςθμαντικά χαμθλότερο από το μζςο όρο τθσ Ε.Ε (0.7%) όπωσ και χαμθλότερο από τον προτεινόμενο ςτόχο 
(0.5%.) Κατ’ επζκταςθ, θ χϊρα μασ ςυνεχίηει τθ κετικι παρουςία των τελευταίων ετϊν ςτον τομζα τθσ 
προςαρμογισ. Η Ελλάδα πζτυχε για ακόμθ μια φορά το ςτόχο τθσ «μθδενικισ ανοχισ» για Οδθγίεσ που 
θ ενςωμάτωςθ τουσ είναι εκπρόκεςμθ κατά δφο ι περιςςότερα χρόνια, χωρίσ ςτθν περίπτωςθ αυτι να 
εμπίπτει καμία Οδθγία. Ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ ενςωμάτωςθσ για τισ εκπρόκεςμεσ Οδθγίεσ ζχει αυξθκεί 
ςτουσ 5.2 μινεσ, αλλά αυτό το ςτοιχείο εξακολουκεί να είναι κάτω από μζςο όρο των 7.3 μθνϊν τθσ Ε.Ε. 
  
Παραβάςεισ (ςε εκνικό επίπεδο) 

Παπόηι ο απιθμόρ ηυν ςποθέζευν ζε εκκπεμόηηηα έσει μειυθεί καηά δύο ηοςρ πποηγούμενοςρ έξι μήνερ, ηο 

ποζοζηό παπαβάζευν ηηρ σώπαρ μαρ ζε θέμαηα Ενιαίαρ Αγοπάρ παπαμένει ςτηλό. Το σπονικό διάζηημα 

ανάμεζα ζηην εκδίκαζη ηυν ςποθέζευν και ηηρ ζςμμόπθυζηρ με ηην νομοθεζία ηηρ Ε.Ε είναι 22.7 μήνερ, 

δηλαδή πεπιζζόηεπο από μέζο όπο ηηρ Ε.Ε ηυν 18.9 μηνών. 

  

EUPILOT (ςε εκνικό επίπεδο) 

Ο μζςοσ χρόνοσ απόκριςθσ ςε υποκζςεισ εμπίπτει εντόσ τθσ προκεςμίασ των 70 θμερϊν που ζχει τεκεί 
από τθν ΕΕ. 
  
Σφςτθμα Πλθροφόρθςθσ Εςωτερικισ Αγοράσ (ΙΜΙ) 

Το IMI λειτουργεί αποτελεςματικά ςτθ χϊρα μασ. Ο χρόνοσ που απαιτείται για να γίνουν δεκτά τα 
αιτιματα και το ποςοςτό των αιτθμάτων που απαντϊνται μζςα ςτθ ςυμφωνθκείςα θμερομθνία λιξθσ 
προκεςμίασ είναι πάνω από το μζςο όρο. Ειδικότερα: 
  

         Αποδοχι αιτθμάτων εντόσ μιασ εβδομάδασ 78% (μζςοσ όροσ Ε.Ε: 74%) 

https://mail.google.com/mail/u/0/#1458d49ca89a2174__ftn2


         Αιτιματα που απαντϊνται εντόσ τθσ από κοινοφ ςυμφωνθμζνθσ προκεςμίασ: 72% (μζςοσ 
όροσ Ε.Ε: 64%)  

         Μζςοσ όροσ χρόνου που απαιτείται για τθν απάντθςθ ςτα αιτιματα: 19 μζρεσ (μζςοσ όροσ 
Ε.Ε: 22 θμζρεσ) 

  
Επιπρόςκετεσ ενζργειεσ για τθν αφξθςθ τθσ ενθμζρωςθσ αναφορικά με το ΙΜΙ μποροφν να οδθγιςουν ςε 
αυξθμζνθ χριςθ και αξιοποίθςθ του ειδικότερα ςε ςχζςθ με τισ Υπθρεςίεσ και τθν Τοποκζτθςθ 
Εργαηομζνων. 
  
SOLVIT 

Το εκνικό Κζντρο SOLVIT απαςχολικθκε με 51 υποκζςεισ ςτθν περίοδο αναφοράσ (Μάρτιοσ 2012 μζχρι 
Φεβρουάριοσ 2013) ζναντι 42 υποκζςεων τθν προθγοφμενθ περίοδο. Ο χρόνοσ για το χειριςμό υπόκεςθσ 
εναντίον τθσ ελλθνικισ διοίκθςθσ ζχει μειωκεί ςε 64 θμζρεσ και βρίςκεται πλζον κάτω από το όριο –ςτόχο 
που είναι μζχρι 70 θμζρεσ. 
  
  

 

Οι εξελίξεισ τθσ Ενιαίασ Αγοράσ ςε ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

Αναδιάρκρωςθ του τραπεηικοφ τομζα τθσ ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι πρότεινε (29/01/2014) νζουσ κανόνεσ για να αποτρζψει τισ μεγαλφτερεσ και 
πλζον πολυςχιδείσ τράπεηεσ από το να αναλαμβάνουν τθν επιςφαλι δραςτθριότθτα τθσ διαπραγμάτευςθσ τίτλων 
για ίδιο λογαριαςμό. Βάςει των νζων κανόνων, οι εποπτικζσ αρχζσ κα ζχουν επίςθσ τθν εξουςία να απαιτοφν από 
αυτζσ τισ τράπεηεσ να διαχωρίηουν τθν αποδοχι κατακζςεων από οριςμζνεσ δυνθτικά επιςφαλείσ δραςτθριότθτεσ 
διαπραγμάτευςθσ, εάν θ άςκθςθ αυτϊν των δραςτθριοτιτων κζτει ςε κίνδυνο τθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα. 
Παράλλθλα με αυτιν τθν πρόταςθ, θ Επιτροπι ενζκρινε ςυνοδευτικά μζτρα που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ 
διαφάνειασ οριςμζνων ςυναλλαγϊν που διενεργοφνται ςτον ςκιϊδθ τραπεηικό τομζα. Τα μζτρα αυτά 
ςυμπλθρϊνουν τισ ευρείεσ μεταρρυκμίςεισ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν ενίςχυςθ του χρθματοπιςτωτικοφ 
τομζα τθσ ΕΕ. 
  
 More information (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε ctrl+κλικ) 

  
  

  Χάρτθσ πορείασ τθσ Επιτροπισ για τθν κάλυψθ των μακροπρόκεςμων αναγκϊν 
χρθματοδότθςθσ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ 

Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι ενζκρινε (27/03/2014) μια δζςμθ μζτρων που ςκοπό ζχουν να προωκιςουν νζουσ και 
διαφορετικοφσ τρόπουσ για τθν άντλθςθ μακροπρόκεςμθσ χρθματοδότθςθσ και να ςτθρίξουν τθν επιςτροφι τθσ 
Ευρϊπθσ ςε μια πορεία βιϊςιμθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Θα χρειαςτοφν ςθμαντικζσ μακροπρόκεςμεσ επενδφςεισ 
ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ Ευρϊπθ 2020 και τθσ δζςμθσ μζτρων για το κλίμα και τθν ενζργεια 2030, ςε υποδομζσ, 
νζεσ τεχνολογίεσ και καινοτομία, Ε & Α και ςε ανκρϊπινο κεφάλαιο. Οι επενδυτικζσ ανάγκεσ, όπωσ 
προςδιορίςτθκαν ςτθν πρωτοβουλία «Συνδζοντασ τθν Ευρϊπθ», και μόνο ςτουσ τομείσ των μεταφορϊν, τθσ 
ενζργειασ και των δικτφων τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν ενωςιακισ ςπουδαιότθτασ εκτιμϊνται ςε 1 τριςεκατ. 
ευρϊ για τθν περίοδο ζωσ το 2020. Η ςχετικι ανακοίνωςθ αναφορικά με τθ μακροπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ 
παρουςιάηει μια ςειρά ςυγκεκριμζνων δράςεων που κα αναλάβει θ Επιτροπι για τθ βελτίωςθ τθσ 

μακροπρόκεςμθσ χρθματοδότθςθσ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ (MEMO/14/238) 

  More information (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε ctrl+κλικ) 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2014/01/20140129_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-238_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2014/03/20140327_en.htm


Ελεφκερθ κυκλοφορία των προςϊπων: θ Επιτροπι κατά των φορολογικϊν 
διακρίςεων που πλιττουν τθν κινθτικότθτα των πολιτϊν τθσ ΕΕ 

Στο πλαίςιο μιασ ςτοχοκετθμζνθσ πρωτοβουλίασ που ξεκίνθςε θ Επιτροπι, πρόκειται να εξεταςτοφν διεξοδικά οι 
φορολογικζσ διατάξεισ των κρατϊν μελϊν ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι δεν περιζχουν διακρίςεισ εισ βάροσ πολιτϊν 
τθσ ΕΕ που μετακινοφνται εντόσ των ςυνόρων τθσ. Η εξζταςθ κα επεκτακεί τόςο ςτα οικονομικϊσ ενεργά άτομα, 
όπωσ οι μιςκωτοί και οι αυτοαπαςχολοφμενοι, όςο και ςτα μθ ενεργά, όπωσ οι ςυνταξιοφχοι. Η πρωτοβουλία αυτι 
ςυμπλθρϊνει και ολοκλθρϊνει προθγοφμενθ εξζταςθ θ οποία κάλυψε τθ φορολογικι μεταχείριςθ των 
διαςυνοριακϊν εργαηομζνων (IP/12/340). 

Η κινθτικότθτα των εργαηομζνων είναι αποδεδειγμζνα κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν τόνωςθ τθσ ανάπτυξθσ και 
τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν Ευρϊπθ. Στθν ΕΕ-15, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξικθκε κατά ςχεδόν 1% ωσ 
αποτζλεςμα τθσ κινθτικότθτασ που ςθμειϊκθκε μετά τθ διεφρυνςθ τθσ ΕΕ (2004-2009). Ωςτόςο, τα φορολογικά 
εμπόδια παραμζνουν ζνασ από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ που αποτρζπουν τουσ πολίτεσ τθσ ΕΕ από το να 
αφινουν τθ χϊρα τουσ και να αναηθτοφν εργαςία ςε άλλο κράτοσ μζλοσ. Φορολογικά εμπόδια μποροφν να 
προκφψουν είτε ςτο κράτοσ προζλευςθσ είτε ςτο κράτοσ διαμονισ. 

Για το λόγο αυτό, θ Επιτροπι κα προβεί εντόσ του 2014 ςε διεξοδικι αξιολόγθςθ των φορολογικϊν κακεςτϊτων 
των κρατϊν μελϊν ϊςτε να προςδιοριςτεί κατά πόςο αυτά κζτουν ςε μειονεκτικι κζςθ τουσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ 
που μετακινοφνται εντόσ τθσ ΕΕ. Εφόςον διαπιςτωκοφν δυςμενείσ διακρίςεισ ι παραβιάςεισ των κεμελιωδϊν 
ελευκεριϊν τθσ ΕΕ, θ Επιτροπι κα τισ επιςθμάνει ςτισ εκνικζσ αρχζσ και, ςτθ ςυνζχεια, κα καλζςει τισ εν λόγω 
αρχζσ να προβοφν ςτισ αναγκαίεσ τροποποιιςεισ. Εάν δεν επιλυκοφν τα προβλιματα, θ Επιτροπι κα κινιςει 
διαδικαςίεσ επί παραβάςει κατά των ςυγκεκριμζνων κρατϊν μελϊν. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-31_el.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-340_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-31_el.htm

