
 

 

 
  

   

  

 
 

Πίνακας αποτελεσμάτων για 
την ενιαία αγορά 

 
Αποτελέσματα ανά κράτος μέλος 

Ελλάδα 
 

(Περίοδος αναφοράς: 2013 - 2014) 
(Έκδοση 04/2015 -  Επικαιροποίηση των στοιχείων για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και τις 

παραβάσεις) 
 

 
 
 

 



 
Ελλάδα Περίοδος αναφοράς: 2013-2014)

 

 
http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard 

 
Σελίδα 2 από 6 

 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

Έλλειμμα μεταφοράς της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο: 0,2% (τελευταία 
έκθεση: 0,2%). Η Ελλάδα σημειώνει τα καλύτερα μέχρι στιγμής αποτελέσματά της για 
δεύτερη συνεχή φορά και συγκαταλέγεται μεταξύ των 13 κρατών μελών που πετυχαίνουν το 
0,5% του προτεινόμενου στόχου. 
Μέσος όρος στην ΕΕ = 0,5%Προτεινόμενος στόχος (στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά) = 
0,5%  

Εκκρεμούσες οδηγίες: 2 (τελευταία έκθεση: 2) και καμία σε εκκρεμότητα πάνω από 2 
χρόνια 

Μέση καθυστέρηση: 4,6 μήνες (τελευταία έκθεση: 3,8 μήνες)  
Μέσος όρος στην ΕΕ = 9,2 μήνες 

Έλλειμμα συμμόρφωσης: 0,6% (τελευταία έκθεση: 0,7%) - μικρή βελτίωση, και τώρα κάτω 
από τον μέσο όρο στην ΕΕ 
Μέσος όρος στην ΕΕ = 0,7%  
Προτεινόμενος στόχος (στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά) = 0,5%  
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Παραβάσεις 

Εκκρεμείς υποθέσεις: 59 (τελευταία έκθεση: 59) - συγκαταλέγεται στα 6 κράτη μέλη με τον 
μεγαλύτερο αριθμό παραβάσεων της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά  
(Μέσος όρος στην ΕΕ = 30 υποθέσεις) 

Προβληματικοί τομείς: περιβάλλον, συγκεκριμένα προστασία των υδάτων (9 υποθέσεις) και 
διαχείριση αποβλήτων (8), υγεία και καταναλωτές (5), άμεση και έμμεση φορολογία (8), 
αεροπορικές μεταφορές (5), οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές (3), δημόσιες συμβάσεις 
(4) και ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων (4). 

Μέση διάρκεια υποθέσεων: 31,3 μήνες (τελευταία έκθεση: 32 μήνες)  
Μέσος όρος στην ΕΕ = 26,9 μήνες 

Συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: 29 μήνες (τελευταία 
έκθεση: 25,4 μήνες) – η μεγαλύτερη από όλα τα κράτη μέλη. Μεγαλύτερη καθυστέρηση σε 
σύγκριση με τον  τελευταίο πίνακα αποτελεσμάτων, ιδίως επειδή η Ελλάδα συμμορφώθηκε 
με απόφαση που λήφθηκε σχεδόν 7 χρόνια πριν στον φορολογικό τομέα.  
(Μέσος όρος στην ΕΕ = 19,7 μήνες) 

 

 

EU PILOT 

Όσον αφορά τον μέσο χρόνο απόκρισης της Ελλάδας, τηρείται το όριο της προθεσμίας 70 
ημερών που ορίζει η πρωτοβουλία EU Pilot. 

 

Σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 

• Οι συνολικές επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά το ΙΜΙ βρίσκονται περίπου στον 
μέσο όρο της ΕΕ.  

• Σε σύγκριση με τον τελευταίο πίνακα αποτελεσμάτων, οι ελληνικές αρχές 
χρειάστηκαν κατά μέσο όρο περισσότερο χρόνο για να απαντήσουν σε αιτήσεις. Ο 
χρόνος που χρειάστηκε για την αποδοχή αιτήσεων και το ποσοστό των αιτήσεων στις 
οποίες δόθηκε απάντηση εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας συμβαδίζουν με τον 
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μέσο όρο της ΕΕ. Η Ελλάδα δέχεται μεγάλο αριθμό αιτήσεων, ιδίως στον τομέα των 
επαγγελματικών προσόντων.  

• Πρέπει να γίνεται εντατικότερη και πιο προσεκτική παρακολούθηση των 
εισερχόμενων αιτήσεων ώστε να μειωθεί ο χρόνος απάντησης. Έτσι, θα υπάρξει 
καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των αρχών άλλων κρατών μελών και θα 
επιτευχθούν πολύ υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης.  

 
EURES 

Ο ΟΑΕΔ, ο δημόσιος οργανισμός απασχόλησης, είναι μέλος του EURES και αρμόδιος για 
την παροχή υπηρεσιών EURES στην Ελλάδα. Σήμερα υπάρχουν 17 σύμβουλοι EURES στην 
Ελλάδα. Οι συνολικές επιδόσεις είναι σχετικά καλές, αλλά η αναλογία των προσλήψεων που 
προκύπτουν από τις επαφές με τους αναζητούντες εργασία θα μπορούσε να βελτιωθεί.  

 
Η Ευρώπη σου 

Η Ελλάδα παρέχει πληροφορίες, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα, 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω μιας εθνικής διαδικτυακής πύλης. Εκτός από τη 
συμμετοχή της σε μία συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτροπής, η χώρα δεν προσέφερε, για 
μια ακόμη φορά, υλικό για τον ιστότοπο «Η Ευρώπη σου» το 2013. 

Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στην εθνική της διαδικτυακή πύλη και, επιπλέον, 
να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για τον ιστότοπο «Η Ευρώπη σου»: 

• διορίζοντας μόνιμο εκπρόσωπό της στη Συντακτική Επιτροπή  

• συμμετέχοντας στις συνεδριάσεις της Συντακτικής Επιτροπής που πραγματοποιούνται 
δύο φορές το έτος  

• παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που λείπουν σχετικά με το πώς εφαρμόζει η Ελλάδα 
τους κανόνες για την ενιαία αγορά και απαντώντας σε τυχόν περαιτέρω ερωτήματα 
που απευθύνονται στον εκπρόσωπό της στη Συντακτική Επιτροπή  

• προβάλλοντας τον ιστότοπο «Η Ευρώπη σου» στις εθνικές διοικήσεις και τους 
πιθανούς τελικούς χρήστες  

• συνδέοντας τους εθνικούς ιστότοπους με τον ιστότοπο «Η Ευρώπη σου».  
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SOLVIT 

• Φόρτος εργασίας – υψηλός  
Υποβληθείσες υποθέσεις – 13 ( 15 το 2012)  
Παραληφθείσες υποθέσεις – 42 (37 το 2012)  

• Βαθμός διευθέτησης υποθέσεων – 88 %  

• Χρόνος διεκπεραίωσης (τοπικό κέντρο)  
Απάντηση σε 7 μέρες – 100 % – πολύ καλή επίδοση  
Υποθέσεις που προετοιμάστηκαν σε 30 ημέρες  – 85 % –καλή επίδοση  

• Χρόνος διεκπεραίωσης (κύριο κέντρο) - καλή επίδοση 
Υποθέσεις που έκλεισαν σε 10 εβδομάδες – 79 %  

• Προσωπικό  
Επαρκεί για τον σημερινό φόρτο εργασίας; ΝΑΙ(αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα για 
διεκπεραίωση περισσότερων υποθέσεων)  

• Χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή; ΝΑΙ  

 

Υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης 

Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης  – Ερμής  

Επίπεδο επιδόσεων — στον μέσο όρο. 

Αποτελέσματα των δοκιμών του 2013 από τους χρήστες  

• Πληροφορίες — άφθονες, αλλά χωρίς καλή διάρθρωση, απουσία ορισμένων 
πληροφοριών (πέραν του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες).  

• Διαδικτυακές διαδικασίες — υπάρχουν ορισμένες, αλλά δεν είναι σαφές ποιες από 
αυτές διατίθενται σε χρήστες άλλων χωρών της ΕΕ.  

• Προσβασιμότητα από επιχειρήσεις άλλων χωρών — απαιτούνται βελτιώσεις, ιδίως 
σωστή μετάφραση στα αγγλικά.  

 

∆ημόσιες συμβάσεις 

Το 2013, δηλ. το έτος αναφοράς, 

• οι επιδόσεις όσον αφορά τη συμμετοχή υποψηφίων δεν ήταν ικανοποιητικές. 
Συνολικά, από το 2009 μέχρι το 2013, οι επιδόσεις ήταν από μη ικανοποιητικές έως 
μέσες, αλλά δείχνουν πτωτική τάση.  

• οι επιδόσεις όσον αφορά την προσβασιμότητα ήταν ικανοποιητικές, και βρίσκονταν 
ανάμεσα στις τρεις καλύτερες στην ΕΕ. Συνολικά, από το 2009 μέχρι το 2013, οι 
επιδόσεις ήταν επίσης ικανοποιητικές.  
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• οι επιδόσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών δεν ήταν 
ικανοποιητικές, και βρίσκονταν ανάμεσα στις τρεις χειρότερες στην ΕΕ. Συνολικά, 
από το 2009 μέχρι το 2013, οι επιδόσεις δεν ήταν ικανοποιητικές.  

 
 

Οι χρωματισμένες γραμμές δείχνουν τα κατώτατα όρια ικανοποιητικών (πράσινο) και μη 
ικανοποιητικών  (κόκκινο) επιδόσεων. Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα θεωρούνται ως μέσες 
επιδόσεις. 

Ταχυδρομικές υπηρεσίες 

Στη μελέτη για τις κύριες εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα (2010-2013), που εκπόνησε η 
WIK Consult, οι ευρωπαϊκές χώρες κατατάσσονται σε τρεις ομάδες. Τα κριτήρια για την 
κατάταξη αυτή είναι το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε απόλυτες τιμές 
και η ημερομηνία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

• Δυτικά κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία,  Γαλλία, Γερμανία, 
Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες,  Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο  

• Νότια κράτη μέλη: Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα,  Πορτογαλία και Ισπανία  

• Ανατολικά κράτη μέλη: Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, 
Λετονία,  Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Κροατία.  

Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε και στον πίνακα αποτελεσμάτων. 

Εξέλιξη των εγχώριων τιμών σε μονάδες ΙΑΔ  

Κατά την περίοδο 2009-2012, οι εγχώριες τιμές σε μονάδες ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης 
(ΙΑΔ) στην Ελλάδα αυξήθηκαν σταδιακά από 0,61 σε 0,70, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει 
σήμερα τις υψηλότερες τιμές για τις εγχώριες ταχυδρομικές αποστολές από όλα τα νότια 
κράτη μέλη της ΕΕ. 

Εξέλιξη των διασυνοριακών τιμών σε μονάδες ΙΑΔ  

Στην Ελλάδα, οι διασυνοριακές τιμές αυξήθηκαν σταδιακά, σε πραγματικούς όρους, από 0,76 
σε 0,88 μονάδες ΙΑΔ κατά το διάστημα 2009-2012. Η Ελλάδα έχει σήμερα τις υψηλότερες 
διασυνοριακές τιμές από όλα τα νότια κράτη μέλη, και ακολουθεί η Πορτογαλία. 

Επιδόσεις ως προς τον χρόνο διαμετακόμισης:  

Η ποιότητα των υπηρεσιών στην Ελλάδα, όσον αφορά τον χρόνο διαμετακόμισης, σημείωσε 
σταθερή βελτίωση κατά το διάστημα 2009-2012, σημειώνοντας αύξηση από 81,50 % σε 
91,50 %. Με τα αποτελέσματα αυτά, η χώρα υπερέβη τελικά τον εθνικό στόχο του 87% του 
2012 και βρίσκεται σήμερα κοντά στον μέσο όρο των νότιων κρατών μελών. 


