
Access2Markets
Η Πύλη της ΕΕ για πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο

Θέλετε να κάνετε εξαγωγή ή εισαγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών; Θέλετε να μάθετε ποιους δασμούς θα πληρώσετε ή ποιους 
κανόνες πρέπει να ακολουθήσετε; Εάν έχετε μια μικρή επιχείρηση και σκοπεύετε να επεκταθείτε διεθνώς, τότε το Access2Markets 

είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε.

Η νέα αυτή διαδικτυακή πύλη ενσωματώνει τη βάση δεδομένων για την πρόσβαση στην αγορά, το Γραφείο Υποστήριξης 
Εμπορίου της ΕΕ και πολλές άλλες υπηρεσίες σε ένα ενιαίο εργαλείο. Εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε, ανεξάρτητα 

από το αν βρίσκεστε στο ξεκίνημα ή διαθέτετε ήδη εμπειρία στο εμπόριο.

Θέλετε να γνωρίζετε τις βασικές πληροφορίες;

Εξαγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ ή εισαγωγή σε χώρα της ΕΕ 

Στο Access2Markets θα βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τους δασμούς, τους φόρους, τους κανόνες και 
τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και σε 120 ακόμη αγορές ανά τον κόσμο. 
Αναζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες ανάλογα με το προϊόν με τη συνδρομή του My Trade Assistant. 

 Κάθε προϊόν έχει έναν κωδικό. Θα τον βρείτε στο 
Access2Markets. Ο κωδικός αυτός θα σας χρειαστεί  
για να μάθετε τι τελωνειακούς δασμούς και εθνικούς 
ή τοπικούς φόρους θα πρέπει να πληρώσετε. 

 Μάθετε τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις που 
πρέπει να ακολουθήσετε.

 Το Access2Markets παραθέτει τους κανόνες και τις 
απαιτήσεις για κάθε προϊόν.

 Εάν ξεκινάτε τώρα τη δραστηριότητά σας, οι οδηγοί 
«βήμα προς βήμα» περιγράφουν ολόκληρη τη 
διαδικασία εισαγωγών-εξαγωγών. 

 Πού πρέπει να απευθυνθείτε;  Στο Access2Markets θα 
βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των τελωνειακών ή άλλων 
δημόσιων αρχών στις χώρες της ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

 Αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εξαγωγή; 
Ενημερώστε μας αν αντιμετωπίζετε εμπόδια σε 
συγκεκριμένη αγορά ή δείτε τα ήδη υπάρχοντα εμπόδια 
στη βάση δεδομένων μας. 

trade.ec.europa.eu/ 
access-to-markets

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content


Θέλετε να διασφαλίσετε ότι η εταιρεία σας θα συμβαδίζει με τις εξελίξεις;

Οφέλη από τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ 

Εξατομικεύστε τη διαδικτυακή εμπειρία σας ανάλογα
με τις ανάγκες σας 

 Όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με μια ματιά. Μάθετε 
πώς μπορεί να ωφεληθεί η επιχείρησή σας από αυτές. Στο 
Access2Markets θα βρείτε όλες αυτές τις συμφωνίες, μαζί με 
λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής, την προστασία 
της διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ, τις επενδύσεις, τις αγορές 
δημόσιων συμβάσεων και άλλα πολλά.

 Εκμεταλλευτείτε τις εκπτώσεις στους δασμούς. Για να 
επωφεληθείτε από τους μειωμένους δασμούς, θα πρέπει να καταθέσετε 
τα κατάλληλα έγγραφα στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. 
Κάθε εμπορική συμφωνία της ΕΕ παραθέτει τα έγγραφα που θα 
χρειαστείτε.

 Πώς να εισαγάγετε το προϊόν σας στην αγορά; Το 
Access2Markets διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες για όλα τα 
σχετικά θέματα, από τα πιστοποιητικά αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
για μηχανικό εξοπλισμό και τα πιστοποιητικά υγείας για προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας μέχρι την επισήμανση για κατεργασμένα τρόφιμα.

 Δυσκολεύεστε να κατανοήσετε τους κανόνες καταγωγής για το 
προϊόν σας; Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης ROSA του Access2Markets 
θα σας βοηθήσει!

 Παρακολουθήστε όλες τις εμπορικές ειδήσεις ή τις τελευταίες 
εξελίξεις στις κύριες αγορές σας. 

 Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το εμπόριο αγαθών ή 
υπηρεσιών; Δείτε τους οδηγούς, τις επεξηγήσεις, τα προγράμματα 
διδασκαλίας και τις συχνές ερωτήσεις μας.

 Θέλετε πληροφορίες στη γλώσσα σας; Το Access2Markets είναι 
διαθέσιμο και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 Μετακινήστε συνεχώς; Το Access2Markets είναι βελτιστοποιημένο 
για χρήση σε έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες.

 Δείτε πώς επωφελούνται άλλες μικρές επιχειρήσεις από τις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ και μοιραστείτε μαζί μας τη δική σας ιστορία 
επιτυχίας:

TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu

Access2Markets
Η πύλη της ΕΕ για πληροφορίες 

σχετικά με το εμπόριο

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες που υπάρχουν;

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content/paroysiasi-tis-rosa
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