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ΠΡΟΣ :
Όπως ο πίνακας Αποδεκτών
Αποστολή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο

Θέμα: «Καταχώριση πληροφορίας στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη “Η
Ευρώπη σου” και ενέργειες προβολής – Ορισμός εκπροσώπων».
Mε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει δημιουργηθεί σε επίπεδο Ε.Ε. η
διαδικτυακή πύλη “Your Europe”, https://europa.eu/youreurope/index.htm, η οποία
λειτουργεί, μέχρι σήμερα, ως μέσο πληροφόρησης για πολίτες και επιχειρήσεις που
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.
Ειδικότερα, στην εν λόγω πύλη, η οποία είναι διαθέσιμη στις 23 επίσημες γλώσσες της
Ε.Ε., παρατίθενται όλοι οι τομείς πληροφοριών που είναι σημαντικοί για τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την τήρηση των υποχρεώσεών
τους στην εσωτερική αγορά.
Πληροφοριακό υλικό στην πύλη εισάγει τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα
κράτη-μέλη. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί Συντακτική Επιτροπή (Editorial Board) στην
οποία συμμετέχουν: α) εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και β) εκπρόσωποι από όλα
τα κράτη-μέλη.
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Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δια της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων
Οργανώσεων εκπροσωπεί τη χώρα μας στην ανωτέρω Επιτροπή και έχει την υποχρέωση:
α. ανταπόκρισης στα αιτήματα παροχής / επικαιροποίησης πληροφοριακού
υλικού, συμπλήρωσης σχετικών ερωτηματολογίων, ανάρτησης της αιτούμενης
πληροφορίας στη διαδικτυακή πύλη μέσω ειδικού υποστηρικτικού εργαλείου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
β. προβολής της διαδικτυακής πύλης στις εθνικές διοικήσεις και τους τελικούς
αποδέκτες.
Η πληροφορία που παρέχει η εν λόγω πύλη χωρίζεται σε 2 κατηγορίες, τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι θεματικές ενότητες της πύλης ανά κατηγορία είναι οι
ακόλουθες (επισυνάπτεται στο Παράρτημα αναλυτικότερη παρουσίαση των θεματικών
ενοτήτων που χρήζουν συμπλήρωσης/επικαιροποίησης από τη χώρα μας):
Α. ΠΟΛΙΤΕΣ
 Ταξίδια
 Εργασία και συνταξιοδότηση
 Οχήματα
 Διατυπώσεις Διαμονής
 Εκπαίδευση και Νεολαία
 Υγεία
 Οικογένεια
 Καταναλωτές
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 Διαχείριση επιχείρησης
 Φορολογία
 Πωλήσεις στην Ε.Ε.
 Ανθρώπινοι πόροι
 Προδιαγραφές προϊόντων
 Χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά μέσα
 Συναλλαγές με Πελάτες
Οι ενέργειες και τα αποτελέσματα κάθε κράτους-μέλους επί των ανωτέρω
αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύονται (ετησίως) στον Πίνακα
Αποτελεσμάτων της Ενιαίας Αγοράς (Single Market Scoreboard)1.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιοι φορείς, παρακαλούνται να προβούν στα
ακόλουθα βήματα:.

1

Βλ. http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/youreurope/index_en.htm
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ΒΗΜΑ 1Ο : να ανατρέξουν στο συνημμένο Παράρτημα στο οποίο καταγράφονται οι
θεματικές ενότητες για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση παροχής / επικαιροποίησης
πληροφοριακού υλικού για τη χώρα μας,

ΒΗΜΑ 2Ο : να συμπληρώσουν τα στοιχεία της οργανικής τους μονάδας σε όσες
θεματικές ενότητες έχουν αρμοδιότητα παροχής της σχετικής πληροφορίας στο
αρχείο excel που αποστέλλεται συνημμένα,

ΒΗΜΑ 3Ο : να ορίσουν έναν εκπρόσωπο, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο στο
αρχείο excel, ο οποίος θα συνεργάζεται με την υπηρεσία μας τόσο για τη
συνδιαμόρφωση του περιεχομένου της πληροφορίας που θα καταχωρηθεί στην εν
λόγω διαδικτυακή πύλη όσο και για ενέργειες προβολής της πύλης (π.χ. ανάρτηση
banner της πύλης με σχετικό link σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας του ίδιου του φορέα
και εποπτευόμενων αυτού).

Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων βημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα
πρέπει να αποστείλουν το συμπληρωμένο αρχείο excel με τις θεματικές ενότητες του
συνημμένου

Παραρτήματος

έως

τις

21

Ιανουαρίου

2019

στο

e-mail:

youreurope@ydmed.gov.gr, προκειμένου να συγκεντρωθούν έγκαιρα τα αναγκαία δεδομένα
και να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύνολο της απαραίτητης πληροφορίας για
τη χώρα μας μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019.

Συναφώς σας επισημαίνουμε ότι η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών σας κρίνεται
επιβεβλημένη δεδομένου ότι με τη δημοσίευση στις 21/11/2018 του Κανονισμού
2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, ενσωματώνεται
πλέον στη διαδικτυακή πύλη “Your Europe” η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (Single Digital
Gateway).

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2018:295:TOC
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Η παρούσα εγκύκλιος αποστέλλεται στους δημόσιους φορείς του Πίνακα
Αποδεκτών, οι οποίοι έχουν κριθεί αρμόδιοι για την παροχή πληροφοριακού υλικού σε μία ή
και περισσότερες θεματικές ενότητες της διαδικτυακής πύλης “Your Europe” και
παρακαλούνται, εφόσον κρίνουν σκόπιμο, να γνωστοποιήσουν την εν λόγω εγκύκλιο και σε
τυχόν άλλους συναρμόδιους φορείς, που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν.

Η εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο http://www.minadmin.gov.gr, στη
διαδρομή:

Διοικητική Ανασυγκρότηση / Οργάνωση / Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης

/Απλούστευση διαδικασιών.

Προσδοκούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας προκειμένου η Χώρα μας να είναι
συνεπής σε κοινοτική υποχρέωση και παραμένουμε για το σκοπό αυτό στη διάθεσή σας για
κάθε επεξήγηση ή συμπληρωματική πληροφορία.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΕΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ
• Έγγραφα που χρειάζεστε για να ταξιδέψετε στην
Ευρώπη
Διαβατήρια που έχουν λήξει ή απολεσθεί

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/expired-lost-passports/index_el.htm

Ταξιδιωτικά έγγραφα για ανηλίκους
 Οδήγηση στο εξωτερικό
Η ισχύς της ασφάλειας του αυτοκινήτου σας όταν
ταξιδεύετε στο εξωτερικό
Απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση άδειας οδήγησης όταν
βρίσκεστε σε διακοπές
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
• Φόροι

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/travel-documents-minors/index_el.htm

Φόροι εισοδήματος στο εξωτερικό

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/greece/index_el.htm

ΟΧΗΜΑΤΑ
• Αυτοκίνητα
Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου
Εταιρικά αυτοκίνητα
• Άδεια οδήγησης
Απόκτηση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/buying-a-car-abroad/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/company-cars/index_el.htm

Αναγνώριση και ισχύς άδειας οδήγησης
Ανανέωση και ανταλλαγή άδειας οδήγησης

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/driving-abroad/driving-licence-and-insurance/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/driving-abroad/driving-licence-and-insurance/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/driving-abroad/driving-licence-and-insurance/index_en.htm

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/get-driving-licence/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/driving-licence-recognitionvalidity/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/driving-licence-renewalexchange/index_el.htm

• Ασφάλιση
Ισχύς της ασφάλειας αυτοκινήτου στην ΕΕ
Ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτου στο εξωτερικό
• Ταξινόμηση
Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων
Ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/insurance/validity/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/insurance/accident/index_el.htm
https://europa.eu/european-union/index_en
https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/registration-abroad/index_el.htm

5

ΑΔΑ: 6Ζ6Β465ΧΘΨ-Ε2Ο
Φόροι αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
• Δικαιώματα διαμονής
Εργαζόμενοι - δικαιώματα διαμονής (Διαμονή στο
εξωτερικό μέχρι 3 μήνες)
Δικαίωμα διαμονής ατόμων που αναζητούν εργασία
• Έγγραφα και διατυπώσεις

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/taxes-abroad/index_el.htm

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/residence-rights/workers/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/residence-rights/jobseekers/index_el.htm

Δήλωση παρουσίας για σύντομες περιόδους διαμονής (<3
μήνες)
Δήλωση της διαμονής σας στο εξωτερικό

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/reporting-presence/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/index_el.htm

Εγγραφή σε άλλη χώρα της ΕΕ μελών της οικογένειάς
σας που είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/eu-family-membersregistration/index_el.htm

Εγγραφή μελών της οικογένειάς σας μη υπηκόων ΕΕ σε
άλλη χώρα της ΕΕ
• Εκλογές σε άλλη χώρα
Δημοτικές εκλογές
Ευρωπαϊκές εκλογές
Εκλογές στη χώρα καταγωγής
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
• Αγορές: τα δικαιώματά σας

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/non-eu-family-members-residencecard/index_el.htm

Εγγυήσεις και επιστροφές

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns//greece/index_el.htm

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/municipal-elections/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/home-country-elections/index_el.htm

6

ΑΔΑ: 6Ζ6Β465ΧΘΨ-Ε2Ο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
• Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
• Ανάπτυξη επιχείρησης
Σύσταση ευρωπαϊκής εταιρείας (SE)
• Intellectual Property
Patents in the EU
Protection of geographical indication (PGI)
Commercialisation of intellectual property
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
· Ειδικοί φόροι κατανάλωσης
Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους
κατανάλωσης
· ΦΠΑ
Επιβολή και έκπτωση ΦΠΑ
Απαλλαγές από τον ΦΠΑ
Non EU Businesses
Επιστροφές ΦΠΑ

https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property-rights/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/developing-business/setting-up-europeancompany/index_el.htm

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/excise-duties-eu/product-excise-duties/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/charging-deducting-vat/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-exemptions/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-refunds/index_el.htm

Επιστροφές ΦΠΑ για επιχειρήσεις εκτός ΕΕ
VAT refund procedures for non-EU businesses
Διασυνοριακός ΦΠΑ
Έλεγχος αριθμού ΦΠΑ (VIES)

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-refunds/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/cross-border-vat/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/check-vat-number-vies/index_el.htm

Επιστροφές ΦΠΑ για επιχειρήσεις εντός ΕΕ
VAT refunds for EU Businesses

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-refunds/index_en.htm

· Φόρος επιχειρήσεων
Φορολογία εταιρειών στην ΕΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
• Συμβάσεις εργασίας

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/business-tax/company-tax-eu/index_el.htm

Όροι απασχόλησης

https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/employment-contracts/employmentterms/index_el.htm
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
• Λογιστική
Λογιστική για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/accounting/accounting-small-microbusinesses/index_el.htm
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ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ:
1. Το Υπουργείο Εσωτερικών
- Δ/νση Εκλογών, e-mail: e.atmatzidou@ypes.gr
2. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Α. Γενική Γραμματεία Εμπορίου/ ΓΕΜΗ, e-mail: gge@gge.gr
Β. Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, e-mail: infodesk@mnec.gr
- Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
- Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
Γ. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, e-mail: infodesk@mnec.gr
- Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
3. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην
Εργασία
- Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων, e-mail: oron_ergasias@ypakp.gr
- Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων, e-mail: dsr@ypakp.gr
4. To Υπουργείο Εξωτερικών
- Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων, e-mail: e03@mfa.gr
5. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Αλλοδαπών & Προστασίας Συνόρων
A. Διεύθυνση Αλλοδαπών
-Τμήμα Ιθαγένειας, Ομογενών & Υπηκόων Ευρωπαϊκής Ένωσης,
e-mail: dallodapon@hellenicpolice.gr
Β. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, e-mail: dda@astynomia.gr
Γ. Δ/νση Διαβατηρίων, e-mail: contact@passport.gov.gr
6. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- Γενική Δ/νση Μεταφορών, e-mail: gdmetaf@yme.gov.gr
Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, e-mail: depm@yme.gov.gr
- Γενική Δ/νση Οδικής Ασφάλειας,
Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας, e-mail: dok@yme.gov.gr
7. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
- Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής, e-mail: secretariat@immigration.gov.gr
8. Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Α. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., e-mail: gdcustom@otenet.gr
- Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr
- Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., e-mail: finexcis@otenet.gr
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, e-mail: secr_icis@aade.gr
Β. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, e-mail: gdtaxadm@mofadm.gr
- Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, e-mail: d.eleg7@mofadm.gr
9. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ) Ελλάδας
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ΑΔΑ: 6Ζ6Β465ΧΘΨ-Ε2Ο

- Γραφείο Διευθύντριας ΕΚΚ, e-mail: info@eccgreece.gr
10. Τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
- Γραφείο Γενικού Διευθυντή
e-mail: info@obi.gr
11. Τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας
- Γραφείο Προέδρου
e-mail: protocol@opi.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργεία
- Γραφεία κ.κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κας Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3. Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού - Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών
και Πληροφοριακών Υποδομών
(e-mail: webupload@ydmed.gov.gr με την παράκληση για την ανάρτηση της παρούσας στην
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση / Οργάνωση / Λειτουργία
Δημόσιας Διοίκησης /Απλούστευση διαδικασιών.
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