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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 
 

Λευκωσία, 7 Ιουνίου 2021 

ΠΡΟΣ:    Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΑΠΟ:     Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ:   Ηλεκτρονικοί Οδηγοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία 

εμπορευμάτων 

 
Κύριοι, 

Σας πληροφορούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρόσφατα δημοσιεύσει τρεις Οδηγούς Καθοδήγησης 

για την αποσαφήνιση των υφιστάμενων κανόνων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων και οι οποίοι πιθανόν να σας ενδιαφέρουν:  

• Τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού του 2019 για την Αμοιβαία 

Αναγνώριση των Εμπορευμάτων, οι οποίες παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με διάφορες 

πτυχές του Κανονισμού, μεταξύ άλλων σχετικά με τη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης για τις 

επιχειρήσεις, την αξιολόγηση των εμπορευμάτων για τις εθνικές αρχές, καθώς και σχετικά με τις 

υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται από τα κέντρα SOLVIT και τα σημεία επαφής για τα προϊόντα 

(PCP)  

• Τον Οδηγό για την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων (άρθρα 34 - 36 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ), ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση 

της εφαρμογής και επιβολής του δικαίου της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με εμπόδια που ενδέχεται 

να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά  

• Τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την εποπτεία της αγοράς εμπορευμάτων που αποσαφηνίζουν το άρθρο 

4 του νέου Κανονισμού για την Εποπτεία της Αγοράς, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της εποπτείας 

της αγοράς στην ΕΕ και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων που φθάνουν στην αγορά 

της ΕΕ, ιδίως εκείνων που πωλούνται μέσω διαδικτύου, με τους κανόνες της ΕΕ για τα προϊόντα.  

Οι Οδηγοί Καθοδήγησης βασίζονται στο σχέδιο δράσης για την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των 

κανόνων της ενιαίας αγοράς και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν ως 

συνέπεια των περιοριστικών μέτρων που θεσπίστηκαν από ορισμένα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 

πανδημίας COVID-19.  

Η κατάλληλη εφαρμογή  των κανόνων της ενιαίας αγοράς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι καίριας 

σημασίας για τις πολλές ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Οι Οδηγοί είναι ελεύθερα προσβάσιμοι από όλους τους ενδιαφερόμενους και φυσικά τις επιχειρήσεις. 

  
Με εκτίμηση, 
 
 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
 
/ΓΒ 
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