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1 Φεβρουαρίου 2022 
 
 

Θέμα:  Χρήσιμες πληροφορίες σε θέματα εισαγωγών και 

εξαγωγών μέσω της διαδικτυακής πύλης Access2Markets  

 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου έχουν θέσει σε λειτουργία τη 

διαδικτυακή πλατφόρμα Access2Markets με σκοπό να βοηθήσει τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜμΕ) που επιθυμούν να διεθνοποιηθούν εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση σε πληροφορίες που χρειάζονται, 

για να αναπτυχθούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.  

 

Πρόκειται για μια δωρεάν διαδικτυακή πύλη που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για 

εμπορικές συναλλαγές (εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων) με χώρες εκτός  ΕΕ. Μέσω της 

πύλης παρέχονται πληροφορίες όπως: Δασμοί και Φόροι, Κανόνες και Απαιτήσεις για 

προϊόντα, “βήμα προς βήμα” Οδηγοί σχετικά με τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις, 

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης για τους κανόνες καταγωγής, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά 

με τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και τα οφέλη τους, και πολλά άλλα.  

 

Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει επίσης μια βιβλιοθήκη με χρήσιμες πληροφορίες για τις ΜμΕ 

σε διάφορες γλώσσες, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ και περιλαμβάνει: 

1. Γρήγορη παρουσίαση της πύλης Access2Markets  

2. Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ 

3. ROSA — Εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους κανόνες καταγωγής 

4. Πληροφορίες για το πώς να εξάγετε ένα προϊόν 

5. Επιτυχημένες Ιστορίες εταιρειών  

6.  Μαρτυρίες χρηστών  

 

Περισσότερες πληροφορίες για:  

➢ Εισαγωγικό βίντεο στο Access2Markets 

➢ ROSA – κανόνες καταγωγής, εργαλείο αυτοαξιολόγησης   
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➢ Access2Procurement, οδηγός για τις δημόσιες συμβάσεις 

➢ Στατιστικά στοιχεία 

➢ Εκδηλώσεις 

➢ Διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

➢ Πρόσθετες εταιρικές ιστορίες 

 

Παραμένοντας στη διάθεσή σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Μαρία Κλόκκαρη 
Λειτουργός ΚΕΒΕ 
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων 
Τηλ. 22889769, Email:m.klokkari@ccci.org.cy     
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