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I. Στόχος του σχεδίου δράσης 
 
Η ενιαία αγορά αποτελεί κινητήριο μοχλό της οικονομικής μεγέθυνσης. Ωστόσο, αυτό το 
δυναμικό οικονομικής μεγέθυνσης μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως, μόνον αν οι 
επιχειρήσεις και οι πολίτες γνωρίζουν και κατανοούν τα δικαιώματά τους και τις 
δυνατότητες που διαθέτουν και είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματική χρήση τους.  
 
Η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» (http://europa.eu/youreurope) προσφέρει με 
εύχρηστο τρόπο και σε 23 γλώσσες πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 
στην ΕΕ και στην ενιαία αγορά1. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται αποτελείται από 
πολίτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να διερευνήσουν τις πολυάριθμες δυνατότητες 
που τους προσφέρει η ΕΕ: άτομα που επιθυμούν να σπουδάσουν, να εργαστούν, να 
δημιουργήσουν επιχειρήσεις, να ταξιδέψουν, να καταφύγουν σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη ή να διαμείνουν στο εξωτερικό, ή που απλώς θέλουν να πραγματοποιήσουν 
αγορές μέσω του διαδικτύου, να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, να αναζητήσουν 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες κ.λπ. χωρίς να μετακινηθούν από το σπίτι τους.  
 
Τα άτομα που επισκέπτονται τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» θα πρέπει να μπορούν 
να βρίσκουν σε αυτή όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κατανοήσουν τα 
δικαιώματα που τους παρέχει η ΕΕ, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν 
να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ. Η δικτυακή 
πύλη αυτή έχει επίσης ως στόχο να κατευθύνει τους επισκέπτες προς οποιαδήποτε άλλη 
πηγή πληροφοριών ή βοήθεια που ενδέχεται να χρειαστούν, καθώς και προς τις 
κατάλληλες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
 
Η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» εγκαινιάστηκε το 20052 και ανανεώθηκε εκ βάθρων 
το 20103, μετά την ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια Πράξη για την ενιαία αγορά»4 και 
την έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ με τίτλο «Άρση των εμποδίων στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ»5. Δεδομένου ότι είναι ουσιώδες για τους πολίτες να 
γνωρίζουν τα δικαιώματα που τους παρέχει η ΕΕ, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να τα ασκούν σε μια συγκεκριμένη χώρα, η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» 
αποτελεί κοινό σχέδιο της Επιτροπής και των κρατών μελών. Η δικτυακή πύλη αυτή έχει 
καταστεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το 
περιεχόμενό της αναπτύσσεται συνεχώς, και ο αριθμός των επισκέψεων που δέχεται 
αυξάνεται σταθερά: επί του παρόντος, περίπου 16 000 επισκέπτες ημερησίως. 
 
Ωστόσο, πρέπει και μπορούν να γίνουν περισσότερα. Τα διαθέσιμα στοιχεία φανερώνουν 
ότι οι πολίτες χρειάζονται, ακόμη και σήμερα, περισσότερη και καλύτερη ενημέρωση 
σχετικά με τα δικαιώματά τους στην ΕΕ, ιδίως σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να τα 
ασκήσουν σε εθνικό επίπεδο και διασυνοριακό πλαίσιο (βλ. κατωτέρω). Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του 2012 σχετικά με την καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά6 και 

                                                 
1 Η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει επί του παρόντος πληροφορίες όσον αφορά την ΕΕ σε 23 γλώσσες (σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες εκτός από την ιρλανδική), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες στη 
γλώσσα ή στις γλώσσες της ενδιαφερόμενης χώρας και στην αγγλική. 
2 Μετά την απόφαση 2004/387/ΕΚ περί της διαλειτουργικής παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (IDABC), παράρτημα ΙΙ.Α.α. 
3 Μετά το σχέδιο δράσης 2008 για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της ενιαίας 
αγοράς σε πολίτες και επιχειρήσεις, SEC (2008) 1882.  
4 COM(2010) 608 τελικό/2 
5 COM(2010) 603 τελικό/2, δράση 21. 
6 COM(2012) 259/2 
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σε απάντηση στις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου7 και του 
Συμβουλίου8, το παρόν σχέδιο δράσης ορίζει συγκεκριμένα μέτρα για να συμβάλει στην 
κάλυψη της έλλειψης αυτής: 
 

• περιγράφει τα σχέδια της Επιτροπής για να ενισχύσει, να αναπτύξει και να 
προαγάγει περαιτέρω τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» ως πρόσβαση σε όλες 
τις πληροφορίες και σε κάθε βοήθεια που χρειάζονται οι επιχειρήσεις και οι 
ιδιώτες για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην ΕΕ στο πλαίσιο της ενιαίας 
αγοράς· 

 
• καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν πρακτικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον 

οποίο εφαρμόζονται στην πράξη τα δικαιώματα στην ΕΕ και διατυπώνει 
συγκεκριμένες προτάσεις για να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 
έχουν εύκολα πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Επίσης, καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που είναι 
διαθέσιμες στη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω 
των εθνικών κυβερνητικών δικτυακών πυλών.  

 
II. «Η Ευρώπη σου» σήμερα 
 
Στο πλαίσιο του διαδικτυακού τοπίου της Επιτροπής, η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» 
αναγνωρίζεται, από τους χρήστες της, τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, σαν ένα πολύτιμο εργαλείο για την απόκτηση πρακτικών 
πληροφοριών όσον αφορά τα δικαιώματα που τους εξασφαλίζει η ΕΕ στην ενιαία αγορά. 
Οι επισκέπτες βρίσκουν τόσο πληροφορίες όσον αφορά την ΕΕ τις οποίες παρέχει η 
Επιτροπή, όσο και εθνικές πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη μέσω συντακτικής 
επιτροπής. 
 
Ο αριθμός των επισκεπτών έχει σημειώσει σταθερή και σημαντική αύξηση κατά την 
τελευταία τριετία, και αυτή η ανοδική τάση συνεχίζεται το 2013: 
 
 

 
 

                                                 
7 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την «Πράξη για την Ενιαία Αγορά: Τα 
επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη» 
8 Συμπεράσματα της συνόδου του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα που πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Μαΐου 2012: 
Το Συμβούλιο τονίζει τη σημασία που ενέχει η συνεχής ενημέρωση από την Επιτροπή των πολυγλωσσικών 
πληροφοριών μέσω της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου», σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-258
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-258
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Μια πρόσφατη διαδικτυακή έρευνα μεταξύ των χρηστών9 επιβεβαιώνει το υψηλό 
επίπεδο ικανοποίησής τους ως προς τις παρεχόμενες πληροφορίες: το 93% των χρηστών 
κρίνουν τη δικτυακή πύλη ικανοποιητική ή βελτιωμένη. Το 70% δηλώνουν ότι βρήκαν 
όλες τις πληροφορίες που αναζητούσαν ή μέρος τουλάχιστον αυτών. 
 

  

Ωστόσο, η μελέτη επισημαίνει επίσης σημεία που θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Τα 
άτομα που δεν βρίσκουν τις πληροφορίες που αναζητούν αναφέρουν συχνά ότι αυτό 
οφείλεται σε προβλήματα πλοήγησης ή στον ατελή χαρακτήρα των εθνικών 
πληροφοριών. Μεταξύ των βελτιώσεων που υποδεικνύονται περιλαμβάνονται η 
βελτίωση των λειτουργιών αναζήτησης και καθοδήγησης, ιδίως σε υπηρεσίες σε 
ενωσιακού και εθνικού επιπέδου, καθώς και παροχή εξατομικευμένης βοήθειας και 
υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτυακής συζήτησης 
(chat). Επιπλέον, οι επισκέπτες που συνδέονται με τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» 
για να αναζητήσουν πληροφορίες θα ήθελαν επίσης να πραγματοποιήσουν εργασίες και 
διαδικασίες στο διαδίκτυο, γεγονός που απαιτεί βελτιωμένη πρόσβαση στις πληροφορίες 
και στα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο. 

                                                 
9 Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2013 κατά την έξοδο από τη δικτυακή πύλη, σχετικά με το τμήμα 

«πολίτες» της δικτυακής πύλης. 
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Μια άλλη έρευνα που απευθύνεται στους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων και στα 
ενδιαφερόμενα μέρη10 επιβεβαιώνει ότι η ομάδα αυτή είναι επίσης ικανοποιημένη με 
την ποιότητα και την παρουσίαση των πληροφοριών στη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη 
σου». Τα κυριότερα σημεία που θεωρείται ότι πρέπει να βελτιωθούν είναι η διασύνδεση 
μεταξύ της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» και των εθνικών πυλών, αφενός, και η 
καλύτερη ενημέρωση του κοινού ως προς τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», 
αφετέρου. 
 

  
 
Γενικότερα, πρόσφατες διαβουλεύσεις και έρευνες φανερώνουν τη συνεχιζόμενη 
ανάγκη για περισσότερες και ποιοτικά καλύτερες πληροφορίες11, ιδίως σχετικά με 
τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση διασυνοριακών καταστάσεων. Συγχρόνως, υπάρχει αισθητή ανάγκη για 
περισσότερες και ποιοτικά καλύτερες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης12.  
 
Εναπόκειται στα κράτη μέλη να ενημερώνουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες για τους 
εθνικούς κανόνες και διαδικασίες. Η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» συμβάλλει στη 
διάθεση των πληροφοριών αυτών σε ολόκληρη την ΕΕ, με στοχοθετημένο και πιο 
εύχρηστο τρόπο. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη πολυγλωσσικών 
και εύχρηστων εθνικών πυλών που παρέχουν πρακτικές πληροφορίες και διαδικτυακές 
υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η συνέχιση της επέκτασης των κέντρων 
ενιαίας εξυπηρέτησης13, που έχουν ως στόχο την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως παράδειγμα βέλτιστης 
πρακτικής.  
 
Σε πολλά κράτη μέλη ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες και 
διαδικασίες που συνδέονται με τα δικαιώματα που εξασφαλίζει η ΕΕ παραμένουν 
κατακερματισμένες, δυσεύρετες, ατελείς και δύσχρηστες. Ακόμη και όταν υπάρχουν οι 
πληροφορίες αυτές, σπανίως είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πολιτών που 
αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διασυνοριακό πλαίσιο. 

 

III. Ενίσχυση της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη – Το σχέδιο δράσης «Η Ευρώπη σου» 

                                                 
10 Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2012 έως τον Φεβρουάριο του 2013 μεταξύ των υπαλλήλων 
της ΕΕ, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εκπροσώπων των κρατών μελών και των δικτύων 
πληροφοριών της ΕΕ. 
11 Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 365 «Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013. 
Ευρωβαρόμετρο, ποιοτικές μελέτες: «Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην εσωτερική αγορά», 
συγκεφαλαιωτική έκθεση, Σεπτέμβριος 2011, και «Τοπικές αρχές και διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς», 
συγκεφαλαιωτική έκθεση, Σεπτέμβριος 2011. 
12 Πρβ. τη μελέτη «eGovernment Benchmark Report 2012» http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-

466_en.htm?locale=en. 
13 http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-466_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-466_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm
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Σε πρόσφατο ψήφισμα,14 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
αναπτύξει τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» προκειμένου να τη μετατρέψει σε μια 
πραγματική ψηφιακή «μονοαπευθυντική θυρίδα». Επίσης καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπληρώσουν το συντομότερο δυνατό τα εθνικά τους στοιχεία στη δικτυακή πύλη «Η 
Ευρώπη σου»… και να αυξήσουν τις παραπομπές στη δικτυακή  πύλη «Η Ευρώπη σου» 
μέσω των διαδικτυακών πυλών των εθνικών και τοπικών αρχών τους, διευκολύνοντας έτσι 
την πρόσβαση των πολιτών. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, και για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που εντοπίζονται με 
πρόσφατες έρευνες, η Επιτροπή προτείνει τρεις σειρές συγκεκριμένων δράσεων, που 
πρέπει να υλοποιηθούν από την Επιτροπή και/ή από τα κράτη μέλη: 
 

A. Δράσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη 
σου», για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών και των 
επιχειρήσεων· 

B. Δράσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μέσω της δικτυακής πύλης «Η 
Ευρώπη σου» είναι διαθέσιμες και προσιτές πληροφορίες υψηλής ποιοτικής 
στάθμης σχετικά με τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες· και τέλος  

Γ. Δράσεις για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη δικτυακή πύλη 
«Η Ευρώπη σου» είναι εύκολα προσβάσιμες. 
 
 

A. Περαιτέρω ολοκλήρωση της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» και καλύτερη 
αντιμετώπιση των αναγκών των χρηστών  
 

Εμπλουτισμός των πληροφοριών. Σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής να 
διακρίνεται ως επίσημη πηγή πληροφοριών για τα δικαιώματα στην ΕΕ με υψηλής 
ποιότητας, επίκαιρο, εύχρηστο και επαναχρησιμοποιούμενο περιεχόμενο, στόχος της 
δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» είναι να ενημερώνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες στην ενιαία αγορά της Ευρώπης. Παρέχει 
πληροφορίες σε διατομεακή βάση, συνδυάζοντας τις πραγματικές συνθήκες και τις 
ανάγκες των πολιτών της ΕΕ και των επιχειρήσεων.  
 
«Η Ευρώπη σου» αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο τμήμα του διαδικτυακού τοπίου της 
Επιτροπής. Ως πρωτοπόρος στη διατομεακή συνεργασία, με άοκνη προσήλωση στις 
ανάγκες και τις προτιμήσεις των χρηστών, θα αναπτυχθεί περαιτέρω και θα συμβάλει 
στο σχέδιο εξορθολογισμού και ενίσχυσης του επαγγελματισμού της ψηφιακής 
επικοινωνίας το οποίο αφορά ολόκληρη την Επιτροπή.  
 
«Η Ευρώπη σου» διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή πληροφοριών υψηλής 
ποιότητας που επιτρέπουν στους χρήστες να εξυπηρετούνται μέσω του διαδικτύου. Με 
τον τρόπο αυτό αποφεύγουν τη χρησιμοποίηση πιο δαπανηρών διαύλων, όπως το 
τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα καταστήματα εξυπηρέτησης και 
συμβάλλει επίσης στην αποτελεσματική χρήση των πόρων στο επίπεδο της ΕΕ.  

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να επικαιροποιεί, και, όπου χρειάζεται, να επεκτείνει 
περιεχόμενο ενωσιακού ενδιαφέροντος στη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου». Θα 
αναπτύξει περαιτέρω αξιόπιστες εταιρικές σχέσεις με όλους τους παρόχους 
                                                 
14 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους 20 σημαντικότερους 
προβληματισμούς των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
(2012/2044(INI)) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2044(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2044(INI)
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περιεχομένου εντός της Επιτροπής, και θα ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ της 
δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» και πιο εξειδικευμένων δικτυακών πυλών, όπως η 
ηλεκτρονική δικαιοσύνη, το EURES, καθώς και σχετικές θεματικές ιστοσελίδες 
πολιτικής, με στόχο να αποφεύγονται οι επικαλύψεις, και να επιτευχθεί η βέλτιστη 
ποιότητα υπηρεσιών για τους χρήστες.  
 
Η προσφορά υπηρεσιών μέσω της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» θα πρέπει επίσης 
να συμπληρωθεί περαιτέρω, για παράδειγμα μέσω εμβάθυνσης των δεσμών με τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης για σφαιρική πληροφόρηση σχετικά με ειδικές εθνικές απαιτήσεις 
ώστε να μπορούν οι χρήστες να διεκπεραιώνουν επιγραμμικά τις διοικητικές 
διαδικασίες. 
 
Παροχή καλύτερης καθοδήγησης και βοήθειας. Για να έχει επιτυχία επί μακρότερο 
χρονικό διάστημα, «Η Ευρώπη σου» πρέπει να διατηρήσει τα ποιοτικά της πρότυπα και 
να αυξήσει τη φιλικότητα προς τον χρήστη προσαρμοζόμενη στις συνήθειες των 
επισκεπτών και στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ΤΠ.  
 
Αν και η δομή της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι 
διαισθητική και έχει εξελιχθεί περαιτέρω με τις τακτικές δοκιμές των χρηστών, από τα 
σχόλια των χρηστών φαίνεται ότι δεν είναι πάντοτε δυνατό να βρεθούν οι ζητούμενες 
πληροφορίες, ακόμη και εάν υπάρχουν στη δικτυακή πύλη. Το ίδιο ισχύει και για την 
προσωπική βοήθεια, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις υπηρεσίες επίλυσης 
προβλημάτων στα οποία παραπέμπει «Η Ευρώπη σου». Επί του παρόντος, ορισμένοι 
επισκέπτες είτε δεν βρίσκουν πρόσβαση στην πλέον κατάλληλη υπηρεσία, είτε δεν 
ολοκληρώνουν όλες τις ενέργειες για να υποβάλουν την υπόθεσή τους.  
 
Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, η Επιτροπή θα βελτιώσει τη λειτουργία της 
αναζήτησης εντός της δικτυακής πύλης και θα εισαγάγει έναν εικονικό βοηθό που θα 
παρέχει επιγραμμική διαδικτυακή καθοδήγηση. Με τον τρόπο αυτόν θα εξασφαλιστεί ότι 
οι χρήστες i) βρίσκουν τις πληροφορίες που αναζητούν χωρίς χρονοβόρο πλοήγηση και 
ii) μπορούν να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στις πλέον κατάλληλες υπηρεσίες παροχής 
βοήθειας. 15 Η Επιτροπή, ειδικότερα, θα ενισχύσει περαιτέρω τις συνέργειες μεταξύ της 
δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» και του Europe Direct με στόχο να προσφέρει στους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις μια επιγραμμική πολυδιαυλική πλατφόρμα – επιγραμμικά, 
μέσω τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω προσωπικής επαφής – με 
σκοπό την ενημέρωση και την παροχή βοήθειας όσον αφορά τα δικαιώματά τους στην 
ΕΕ. Επιπλέον, «Η Ευρώπη σου» θα ενταχθεί επίσης στο νέο εργαλείο για την καλύτερη 
καθοδήγηση των πολιτών σχετικά με τον τρόπο προσφυγής, όπως τονίζεται στη δράση 
11 της έκθεσης του 2013 για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. 16  
 
Τέλος, η Επιτροπή σκοπεύει να ενημερώνει καλύτερα τους επισκέπτες της δικτυακής 
πύλης «Η Ευρώπη σου» σχετικά με τις νέες εξελίξεις στη δικτυακή πύλη, μέσω της 
ανάπτυξης μιας ηλεκτρονικής επικαιροποιημένης υπηρεσίας κοινοποίησης.  
 
Βελτίωση της προσβασιμότητας της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου». «Η Ευρώπη 
σου» απευθύνεται σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες και, συνεπώς, θα πρέπει να 
συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τα πρότυπα προσβασιμότητας στο 
διαδίκτυο, σύμφωνα με το ψηφιακό θεματολόγιο και τη σχετική πρόταση οδηγίας της 
Επιτροπής σχετικά με την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων των οργανισμών του 
                                                 
15 Europe Direct και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως «Η Ευρώπη σου - συμβουλές», SOLVIT, Ευρωπαϊκό δίκτυο 
επιχειρήσεων, EURES, δίκτυο ECC-Net, EURAXESS 
16 COM(2013) 269 final. 
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δημόσιου τομέα, μετά την έγκρισή της.17 Η Επιτροπή θα δρομολογήσει μελέτη 
χρηστικότητας και προσβασιμότητας και θα θέσει σε εφαρμογή τα πορίσματά της ούτως 
ώστε να καταστεί εφικτή η κατανόηση, πλοήγηση και αλληλεπίδραση όλων των πολιτών 
με τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, κατά τον δέοντα τρόπο. 

Επιπλέον, «Η Ευρώπη σου» έχει σκοπό να παρέχει σε όσους την επισκέπτονται μέσω 
κινητής συσκευής την ίδια εμπειρία και τις ίδιες λειτουργίες που θα τους παρείχε ένας 
παραδοσιακός υπολογιστής. Οι στατιστικές δείχνουν ότι πάνω από το 18 % των 
σημερινών επισκεπτών χρησιμοποιούν κινητές συσκευές για να αναζητήσουν στη 
δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» πληροφορίες που προορίζονται για τους πολίτες, 
ποσοστό που αυξάνεται σταθερά18. Η Επιτροπή θα βελτιώσει περαιτέρω την 
προσβασιμότητα της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» από κινητές συσκευές και 
σταδιακά διευρύνει την κινητή έκδοση ώστε να καλύπτει και πληροφόρηση για τις 
επιχειρήσεις. 
 
Ενημέρωση των πολιτών … αλλά και διαβούλευση με αυτούς. Η κύρια λειτουργία 
της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» είναι η παροχή πληροφοριών. Ωστόσο, αποτελεί 
επίσης μέσο για να ακούγεται η γνώμη των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης 
και να μαθαίνουμε περισσότερα για τις πρακτικές εμπειρίες τους στην ενιαία αγορά. Για 
παράδειγμα, παρακολουθώντας τις συχνότερα αναζητούμενες πληροφορίες στη δικτυακή 
πύλη «Η Ευρώπη σου», η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά με τα επίμονα προβλήματα 
κατά την άσκηση από τους πολίτες των δικαιωμάτων τους σχετικά με την ενιαία αγορά. 
Οι γνώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως βασικό στοιχείο για τη χάραξη 
πολιτικής όσο και για στοχοθετημένες βελτιώσεις του περιεχομένου της δικτυακής πύλης 
«Η Ευρώπη σου». «Η Ευρώπη σου» διαθέτει επίσης εργαλεία ανατροφοδότησης που 
παρέχουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους 
σχετικά με το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.  
 
Ακόμη, η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» καλεί επίσης περιστασιακά τους επισκέπτες 
να συμμετάσχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα θέματα που καλύπτει για τα 
οποία, διαφορετικά, θα ήταν απίθανο να λάβουν γνώση. Η πρακτική αυτή θα καταστεί 
περισσότερο συστηματική στο μέλλον. 
 
Τέλος, η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» είναι σήμερα παρούσα και αποτελεί θέμα 
συζητήσεων σε πολλά διαφορετικά φόρουμ και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. 
Αυτό είναι επωφελές με διάφορους τρόπους. Χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι 
πολίτες μπορούν ευκολότερα να μοιράζονται και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 
και τη βοήθεια που τους προσφέρονται μέσω της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου». Τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν επίσης τη δυνατότητα στους πολίτες να 
ανταλλάσσουν συγκεκριμένες εμπειρίες που αντιμετωπίζουν στην ενιαία αγορά. Η 
Επιτροπή θα εντάξει περαιτέρω τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» στο τοπίο των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για μεγαλύτερη προώθηση των εξελίξεων αυτών.  
Η Επιτροπή: 
 

 

- θα αναπτύξει περαιτέρω τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της όσον αφορά το διαδίκτυο, 
επεκτείνοντας περαιτέρω το περιεχόμενο της εν λόγω δικτυακής πύλης 
για να καλύψει πλήρως τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις 

Ιούνιος 2014 

                                                 
17 COM(2012) 721 final.  
18 Αύξηση ύψους 10% περίπου από τη δρομολόγηση της κινητής έκδοσης τον Ιούνιο του 2012 
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ευκαιρίες που παρέχει η ενιαία αγορά, να βελτιώσει τους δεσμούς και 
τις συνέργειες με υφιστάμενες δικτυακές πύλες και πλατφόρμες και, για 
τον σκοπό αυτό, θα διαμορφώσει μια δομή διακυβέρνησης για τη 
δικτυακή πύλη στην οποία θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες σε 
επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο 
 
- θα βελτιώσει την επιγραμμική αναζήτηση της καθοδήγησης που 
διατίθεται στη δικτυακή πύλη, εισάγοντας εικονικό βοηθό, και θα 
βελτιστοποιήσει τις συνέργειες με την Europe Direct 
 

Ιούλιος 2014 

- θα διεξαγάγει μελέτη χρηστικότητας και προσβασιμότητας και θα 
εφαρμόσει τα πορίσματά της με σκοπό να εξασφαλίσει βέλτιστη 
πρόσβαση και πλοήγηση στη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» για 
όλους, και ιδίως για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα άτομα που 
χρησιμοποιούν κινητές συσκευές  
 

Μάιος 2014 

- θα βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες ανάδρασης και θα διασφαλίσει ότι 
οι δημόσιες διαβουλεύσεις της σχετικά με θέματα που καλύπτει «Η 
Ευρώπη σου» είναι προσβάσιμες μέσω της δικτυακής πύλης, έτσι ώστε 
οι επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στοιχεία για τη 
διαμόρφωση πολιτικής σε τομείς που τους ενδιαφέρουν 
 

Μάρτιος 2014 

- θα ενσωματώσει τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» στα κοινωνικά 
μέσα και θα διευκολύνει τους χρήστες κοινωνικών μέσων να 
μοιράζονται μέσω της δικτυακής πύλης τις εμπειρίες τους από την 
άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχει η ενιαία αγορά  
 

Μάρτιος 2014 

 
 

B. Συνδυασμός του ενωσιακού και εθνικού περιεχομένου 
 
Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που απευθύνονται στη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» 
ενδιαφέρονται για πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματά τους στην ΕΕ σε μια ειδική περίπτωση σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να πληροφορηθούν και να 
κατανοήσουν ποιες είναι, εάν υπάρχουν, οι εθνικές απαιτήσεις με οποίες θα πρέπει να 
συμμορφώνονται. Χρειάζεται επίσης να γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν για την 
ολοκλήρωση των αναγκαίων διατυπώσεων και πού να αναζητήσουν βοήθεια ή 
αποζημίωση όταν δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα που τους παρέχει η ΕΕ. Ωστόσο, 
όπως επιβεβαίωσαν οι πρόσφατες έρευνες χρηστών και ενδιαφερομένων φορέων, οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι ακόμη επαρκώς διαθέσιμες. 
 
Διάθεση πληροφοριών εθνικού επιπέδου. Στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης και 
ως μέρος των υποχρεώσεών τους να εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι, όποτε το ενωσιακό δίκαιο θεσπίζει δικαιώματα και 
δημιουργεί ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 
θα βρίσκουν εύκολα κάθε πληροφορία και βοήθεια που χρειάζονται για να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους στην αντίστοιχη εθνική επικράτειά τους.  
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Αυτό το «καθήκον ενημέρωσης» καθορίζεται σε διάφορους τομείς της ενωσιακής 
νομοθεσίας, για παράδειγμα, στην οδηγία για τις υπηρεσίες19, την οδηγία για τα 
επαγγελματικά προσόντα20, την οδηγία για τη διασυνοριακή περίθαλψη21 και την οδηγία 
για τα δικαιώματα των καταναλωτών22. Η σύσταση του 2009 σχετικά με μέτρα για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό για τα 
κράτη μέλη να παράσχουν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα στην ΕΕ23. 
 
Αυτό προϋποθέτει, πρώτον, ότι τα κράτη μέλη δημοσιεύουν πρακτικές και φιλικές προς 
τον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες εθνικές δικτυακές πύλες.  
 
Δεύτερον, οι εθνικές πληροφορίες πρέπει να είναι ευκολονόητες για όλους σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες 
από όλους και, κυρίως, όσους προέρχονται από άλλη χώρα με διαφορετικό γλωσσικό 
υπόβαθρο.  
 
Στην πράξη, τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) σύμφωνα με τα κριτήρια του Χάρτη των KKE για να 
εξασφαλίσουν ότι τα εν λόγω κέντρα παρέχουν ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, ακόμη και σε διασυνοριακές περιπτώσεις. Θα πρέπει να 
καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες, ιδίως από τα κράτη μέλη, των οποίων τα κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης έχουν χαμηλές επιδόσεις και δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 
των επιχειρήσεων24. 
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τη βελτίωση της διακυβέρνησης στην ενιαία αγορά, η 
Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι, σε όλες τις νέες νομοθετικές προτάσεις για τη δημιουργία 
συγκεκριμένων δικαιωμάτων στην ενιαία αγορά, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο 
με τον οποίο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά 
τους στην ΕΕ.  
 
Η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στα κράτη μέλη πλατφόρμα μέσω της οποίας 
μπορούν να διαδώσουν εθνικό περιεχόμενο στις σχετικές ομάδες-στόχους, καθώς και σε 
υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ, για να τους ενημερώσουν σχετικά με τους κανόνες και 
τις διαδικασίες που εφαρμόζονται.  
 
Ανταλλαγή περιεχομένου μεταξύ της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» και των 
εθνικών πυλών. Η ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τα 
δικαιώματά τους στην ΕΕ και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να τα ασκήσουν 
στην πράξη, αποτελεί κοινή ευθύνη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών 
μελών. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν υπάρχει βέλτιστη διασύνδεση 
μεταξύ του ενωσιακού και του εθνικού περιεχομένου, και στις περιπτώσεις που το 
περιεχόμενο διατίθεται με συγκροτημένο τρόπο και είναι εύκολα προσβάσιμο στο 

                                                 
19 Οδηγία 2006/123/EK, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
20 Οδηγία 2005/36/ΕΚ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, που 
σήμερα βρίσκεται υπό αναθεώρηση (2011/0435 (COD)), μεταξύ άλλων, για να διασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση στις 
πληροφορίες και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  
21 Οδηγία 2011/24/ΕΕ, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
22 Οδηγία 2011/83/ΕΕ, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της 
οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου 
23 Σύσταση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2009, (2009/524/ΕΚ) 
24 COM (2012) 261 final της 8.6.2012, http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-
dir/implementation/report/COM_2012_261_en.pdf 

http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/COM_2012_261_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/COM_2012_261_en.pdf
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Διαδίκτυο. Όπως προαναφέρθηκε, η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει 
μεγαλύτερη προβολή στο περιεχόμενο σε εθνικό επίπεδο και, ιδιαίτερα διασφαλίζει ότι 
το εν λόγω περιεχόμενο είναι πράγματι προσιτό για τις ειδικές ομάδες-στόχους, όπως 
τους αλλοδαπούς. Από την άλλη πλευρά, «Η Ευρώπη σου» μπορεί επίσης να προσθέσει 
αξία στις εθνικές δικτυακές πύλες παρέχοντας όχι μόνο πληροφορίες σε 23 γλώσσες 
όσον αφορά βασικά δικαιώματα στην ΕΕ, αλλά και πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής 
βοήθειας στην ΕΕ και σε πηγές πληροφοριών άλλων κρατών μελών.  
 
Δεδομένης της ανάγκης, αφενός, να διασφαλιστεί αυτή η βέλτιστη διασύνδεση μεταξύ 
του περιεχομένου σε επίπεδο ΕΕ και του περιεχομένου σε εθνικό επίπεδο, και, αφετέρου, 
να επιτευχθεί αυτό με περιορισμένους πόρους, τόσο στην ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
η Επιτροπή διερευνά και βελτιώνει συνεχώς τα μοντέλα ανταλλαγής περιεχομένου. Το 
έργο αυτό διεξάγεται από κοινού με τα κράτη μέλη και καθοδηγείται από τη συντακτική 
ομάδα της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου», η οποία συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες 
από όλα τα κράτη μέλη. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα:  
 

• Όταν καλής ποιότητας πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες 
είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες όλων των Ευρωπαίων 
(συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών), «Η Ευρώπη σου» μπορεί να παρέχει 
συνδέσμους (π.χ. συνδέσμους προς τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης). 

 
• H κοινοπραξία περιεχομένου αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα ανταλλαγής 

περιεχομένου. Επιτρέπει τη συγκέντρωση συναφούς περιεχομένου από εθνικές 
δικτυακές πύλες και τη διάθεσή του μέσω της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» 
και αντιστρόφως. Σε σύγκριση με τους απλούς συνδέσμους, η μέθοδος αυτή έχει 
το πλεονέκτημα ότι εμφανίζει μόνο συναφείς εθνικές πληροφορίες με την ίδια 
μορφή που εμφανίζονται στη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», βελτιώνοντας 
έτσι την εμπειρία του χρήστη. Όταν τα κράτη μέλη επικαιροποιούν το εθνικό 
τους περιεχόμενο, οι τροποποιήσεις αυτές εμφανίζονται αυτόματα και στη 
δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου». 

 

• Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προσφέρει στα κράτη μέλη υποδείγματα, τα οποία 
θα συμπληρώνουν οι εθνικοί τους εμπειρογνώμονες. Στο εγγύς μέλλον, θα είναι 
δυνατόν να παρέχονται επιγραμμικά υποδείγματα, πράγμα που θα επιταχύνει 
σημαντικά τη διαδικασία παροχής και επικαιροποίησης περιεχομένου. Όταν δεν 
υπάρχουν ακόμη εθνικές πληροφορίες (για παράδειγμα, σε τομείς στους οποίους 
δημιουργούνται νέα δικαιώματα της ΕΕ ή αναθεωρούνται σε ουσιαστικό βαθμό 
υφιστάμενα νομικά καθεστώτα), το περιεχόμενο που εισάγεται στη δικτυακή 
πύλη «Η Ευρώπη σου» από τους αρμόδιους εθνικούς εμπειρογνώμονες μπορεί να 
συγκεντρώνεται και να δημοσιεύεται στις εθνικές δικτυακές πύλες. Με τον τρόπο 
αυτόν, το περιεχόμενο θα δημιουργείται μία μόνο φορά — και θα 
επαναχρησιμοποιείται, ολόκληρο ή εν μέρει, σε όλες τις συναφείς δικτυακές 
πύλες.  

 

Δεδομένων των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η κοινοπραξία περιεχομένου, οι 
δυνατότητες αυτόματης αμφίδρομης ανταλλαγής των υφιστάμενων επιγραμμικών 
πληροφοριών μεταξύ των εθνικών δικτυακών πυλών και της δικτυακής πύλης «Η 
Ευρώπη σου», εξετάστηκαν στο πλαίσιο πιλοτικού σχεδίου25. Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι 

                                                 
25 Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις» (ISA). 
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η κοινοπραξία περιεχομένου είναι εφικτή και κατέδειξε τα πλεονεκτήματά της. 
Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες επιγραμμικά σε εθνικές 
δικτυακές πύλες ή στη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» μπορούν να εμφανίζονται 
απευθείας στη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» ή σε εθνικές δικτυακές πύλες. Η 
ανταλλαγή πληροφοριών είναι βιώσιμη και πραγματοποιείται με αποδοτική χρήση των 
πόρων δεδομένου ότι, αφού προγραμματισθεί, η διαδικασία είναι πλέον αυτόματη και 
παρέχει ανά πάσα στιγμή στους χρήστες το πλέον επικαιροποιημένο περιεχόμενο. 

 

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη: 
 

 

- να καθιστούν διαθέσιμες στις εθνικές δικτυακές πύλες τους εύχρηστες 
πληροφορίες, ώστε να επιτρέπουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών, να ασκούν αποτελεσματικά 
στην ενιαία αγορά τα δικαιώματα που τους εξασφαλίζει η ΕΕ 
 

σε μόνιμη 
βάση 

- να συνεργάζονται ενεργά με την Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
συναφείς εθνικές πληροφορίες, όπως π.χ. πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματα διαμονής και σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας σε άλλη χώρα, θα είναι διαθέσιμες μέσω της δικτυακής 
πύλης «Η Ευρώπη σου». Η πρόοδος που επιτελείται θα μετράται σε 
ετήσια βάση στο πλαίσιο του Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ενιαίας 
Αγοράς26 
 

Δεκέμβριος 
2014 

- να ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη ορθές πρακτικές στις εθνικές 
δικτυακές πύλες τους και να συμβάλλουν στα διάφορα πρότυπα 
ανταλλαγής περιεχομένου που έχει προτείνει η Επιτροπή, ανάλογα με 
την πιο κατάλληλη προσέγγιση για την εκάστοτε χώρα 
 

σε μόνιμη 
βάση 

- να αναπτύξουν περαιτέρω τα εθνικά τους κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης (ΚΕΕ), σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον 
καταστατικό χάρτη για τα ΚΕΕ. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσο 
κατόρθωσαν τα κράτη μέλη να καταστήσουν περισσότερο φιλόδοξα τα 
ΚΕΕ τους κατά τη διάρκεια του 2014. 
 

Δεκέμβριος 
2014 

Η Επιτροπή: 
 

 

- θα αναπτύξει διάφορα εργαλεία ανταλλαγής περιεχομένου 
(επιγραμμικά έντυπα, κοινοπραξία περιεχομένου) και θα προσφέρει 
τεχνική και σχεδιαστική υποστήριξη στα κράτη μέλη 
 

σε μόνιμη 
βάση 

- θα διευκολύνει την αλληλοδιδαχή μεταξύ ομολόγων στο πλαίσιο των 
εξαμηνιαίων συνεδριάσεων της συντακτικής επιτροπής 
 

Μάρτιος και 
Νοέμβριος 
2014 

- θα καλέσει τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν επιγραμμικά πληροφορίες 
σχετικά με το σύνολο της σχετικής με την ΕΕ νομοθεσίας με την οποία 
θεσπίζονται δικαιώματα για τους πολίτες και/ή τις επιχειρήσεις, με 
σκοπό την ενδεχόμενη σύνδεση/ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών με 
τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου». 

σε μόνιμη 
βάση 

                                                 
26 http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/ 
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Γ. Μέτρα για να γίνει ευρύτερα γνωστή η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» 
 

Αν λάβουμε υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό πολιτών που χρησιμοποιούν διαδικτυακές 
υπηρεσίες και των ατόμων που ταξιδεύουν ανά την Ευρώπη, καθώς και τα 13,6 
εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος27, η δυνητική 
εμβέλεια της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» κάθε άλλο παρά έχει επιτευχθεί. 
Ωστόσο, η πείρα δείχνει ότι οι μεγάλης κλίμακας εκστρατείες προώθησης οδηγούν σε μη 
βιώσιμες, παροδικές κορυφώσεις του αριθμού των επισκεπτών. Χρειάζεται επομένως η 
στοχοθετημένη προώθηση, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, ώστε 
να πληροφορηθούν περισσότεροι πολίτες τι μπορεί να τους προσφέρει η δικτυακή πύλη 
«Η Ευρώπη σου».  

Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους χρήστες28 δείχνουν ότι οι επισκέπτες μπορούν να 
βρουν τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» κυρίως μέσω των μηχανών αναζήτησης και 
του διοργανικού δικτυακού τόπου της ΕΕ (europa.eu) και κατά δεύτερο λόγο χάρη σε 
συστάσεις από φίλους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εθνικές δικτυακές πύλες. 

Η προώθηση θα πρέπει, κατά συνέπεια, να έχει στόχο την προσέλκυση δυνητικών 
επισκεπτών από εκεί όπου αυτοί θα ήταν αναμενόμενο να αναζητούν πληροφορίες. Η 
δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» χρειάζεται να επενδύσει σημαντικά στη 
βελτιστοποίηση του περιεχομένου της για τις μηχανές αναζήτησης και να φροντίσει 
ώστε αυτό να είναι εύκολα προσβάσιμο από όλους τους συναφείς δικτυακούς τόπους της 
ΕΕ και των κρατών μελών. Οι πρώτες εμπειρίες επιγραμμικής προώθησης (εκστρατεία 
με διαφημιστικά πανό (banner), συμμετοχή σε συναφή φόρουμ εκπατρισμένων, 
οργανώσεων καταναλωτών και ταξιδιών), καθώς και από τις δραστηριότητες στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης είναι ενθαρρυντικές και πρέπει να αξιοποιηθούν περισσότερο. 

Οι εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που διεξήχθησαν σε επίπεδο ΕΕ και 
κρατών μελών για θέματα τα οποία, εν μέρει τουλάχιστον, καλύπτονται από το 
περιεχόμενο της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου», όπως η εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών που εξαγγέλθηκε στο 
θεματολόγιο για τους καταναλωτές29, αναμένεται ότι θα προωθήσουν τον δικτυακό τόπο.  

 

Η Επιτροπή: 

 

 

- θα αυξήσει περαιτέρω την προβολή της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη 
σου», μέσω της βελτιστοποίησης των μηχανών αναζήτησης, της 
διαδικτυακής προώθησης και της περαιτέρω ενσωμάτωσης της 
δικτυακής πύλης σε συναφή εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και 

Απρίλιος 2014

                                                 
27 Βιβλίο τσέπης Eurostat «Ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές», δημοσιεύθηκε στις 17.7.2013. 
28 Έρευνα μεταξύ των χρηστών, αρχές του 2013. 
29 COM(2012) 225 final της 22.5.2012. 
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μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

 

 

 

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη: 

 

 

- να προωθήσουν τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» σε εθνικό 
επίπεδο, ιδίως με βαθείς υπερσυνδέσμους (deep links) στις εθνικές 
δικτυακές πύλες τους και με εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης για 
θέματα που καλύπτει η δικτυακή πύλη. 

 

Αύγουστος 
2014 

 

 

IV. Χρονοδιάγραμμα και πόροι 
 

Ορισμένες δράσεις θα υλοποιηθούν με καθορισμένη προθεσμία, η οποία μπορεί να 
διαφέρει για τα διάφορα μέρη που περιλαμβάνει η δικτυακή πύλη, ενώ άλλες έχουν 
μόνιμο χαρακτήρα. Οι δαπάνες που απαιτούνται για τις δράσεις έχουν ήδη ληφθεί υπόψη 
στο πλαίσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού. 


