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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

        
Λευκωσία, 04 Σεπτεμβρίου 2019  

 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη  
 
ΑΠΟ:  Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ: Έρευνα των Ευρωεπιμελητηρίων για τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν    

στην Ενιαία Αγορά – η συνεισφορά σας μετρά!           

 
Κύριοι, 
  
Όπως γνωρίζετε η Ενιαία Αγορά λειτουργεί εδώ και 25 χρόνια. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι πως 
για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να διεξάγουν εργασίες ή συναλλαγές με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 
υπάρχουν ακόμα προβλήματα. 
 
Είτε λόγω νομοθεσιών, ή μη σωστής εφαρμογής των κανονισμών ή ακόμα λόγω γραφειοκρατικών 
διαδικασιών είναι ξεκάθαρο πως δεν έχουμε ακόμα εκμεταλλευθεί πλήρως τη δυναμική της Ενιαίας Αγοράς. 
Αυτό έχει επιβεβαιωθεί σε προηγούμενη έρευνα των Ευρωεπιμελητηρίων όπου το 70% των συμμετεχόντων 
ανέφεραν πως η Ενιαία Αγορά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί πλήρως. 
 
Τον Νοέμβριο θα έχουμε τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Πρόεδρο την κα  Ursula Von der Leyen. Μεσω 
αυτής της έρευνας σας παρέχουμε την ευκαιρία να έχετε άποψη όσον αφορά τις προτεραιότητες της 
Επιτροπής για τα επόμενα 5 χρόνια. Η έρευνα σας δίνει την ευκαιρία να αναφέρετε τόσο τα εμπόδια όσο και 
τις λύσεις που εισηγείστε με προκαθορισμένο τρόπο. Ο Ευρωπαϊκός μας οργανισμός, τα Ευρωεπιμελητήρια, 
συλλέγει όλες τις απαντήσεις και θα ετοιμάσει σχετική έκθεση που θα υποβάλει στη νέα Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τους σχετικούς νομοθέτες. 
 
Η έρευνα δεν θα πάρει περισσότερο από 10 λεπτά να συμπληρωθεί. Είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες που 
περιλαμβάνουν τόσο την Ελληνική όσο και την Αγγλική στον διαδικτυακό σύνδεσμο: 
https://my.surveypal.com/EUROCHAMBRES-Survey-on-obstacles-in-the-Single-Market 
 
Η έρευνα πρέπει να συμπληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε δε να τη 
συμπληρώσετε σταδιακά αν επιθυμείτε. 
 
Είμαστε σίγουροι πως θα εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία που σας παρέχετε και προσβλέπουμε στις 
απαντήσεις σας.  
 
Μόλις ετοιμαστεί η έκθεση τα Ευρωεπιμελητήρια θα την αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπογράφοντα. 
  
 
Με εκτίμηση, 
 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
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