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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
• ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
• ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
• ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ 
• ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Από τον τομέα των αγαθών και των 
υπηρεσιών έως τις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών,  
τα πρότυπα έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν 
ευέλικτο τρόπο για την αύξηση της 
ποιότητας και της ασφάλειας, τη βελτίωση 
της διαφάνειας και της διαλειτουργικότητας, 
τη μείωση των δαπανών και το άνοιγμα των 
αγορών για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. 



ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  
ΟΦΕΛΟΥΝ  

ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ,  
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,  
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.  



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ;



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ;
Τα πρότυπα είναι προαιρετικά τεχνικά έγγραφα που βοηθούν τους 
οικονομικούς φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε μια αλυσίδα 
αξίας να διαλειτουργούν ευκολότερα.  

Για παράδειγμα, τα πρότυπα που ισχύουν για τα μεγέθη χαρτιού (A5, 
A3, A4 κ.λπ.) διευκολύνουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους 
καταναλωτές, τους κατασκευαστές χαρτιού και φακέλων, τα 
τυπογραφεία και τους παραγωγούς φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.  

Τα πρότυπα εξασφαλίζουν την προβολή και την τεχνική ασφάλεια, 
πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για επενδύσεις.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ESS)

Χρειάζεται μια νέα δυναμική για να 
υπάρξει αποτελεσματική ανταπόκριση 
στις ανάγκες της βιομηχανίας, των 
καταναλωτών και των λοιπών 
ενδιαφερόμενων μερών για πρότυπα.



Η αξιοποίηση του ESS διασφαλίζει ότι η 
Ευρώπη θα παραμείνει  παγκόσμιος 
κόμβος στον τομέα της τυποποίησης. 
Στην αντίθετη περίπτωση, τα πρότυπα 
θα καθορίζονται αλλού και η Ευρώπη 
δεν θα έχει πλέον την ευκαιρία να 
επωφελείται από το πλεονέκτημα του 
πρωτοπόρου.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ



ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΕΙΔΗ
ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΕΙΔΗ
ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΕΙΔΗ
ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΕΙΔΗ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ



ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΕΙΔΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ  

ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ



Υπάρχουν τρεις ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης (CEN, Cenelec, ETSI), οι οποίοι 
αναγνωρίζονται από τον κανονισμό. 
Ασχολούνται, αντίστοιχα, με διάφορα είδη 
προϊόντων, υλικών, υπηρεσιών και 
διαδικασιών (CEN), με τον τομέα της 
ηλεκτροτεχνικής μηχανικής (Cenelec) και με 
τις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνίας (ETSI).

CEN - Cenelec - ETSI



Οι εταιρείες της ΕΕ που επιλέγουν να 
χρησιμοποιήσουν τα εναρμονισμένα πρότυπα 
επωφελούνται από το «τεκμήριο συμμόρφωσης» με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στην αντίστοιχη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

Μπορούν να διαθέτουν, χωρίς περαιτέρω εμπόδια, τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την 
ενιαία αγορά – απευθυνόμενες σε περισσότερους 
από μισό δισεκατομμύριο δυνητικούς 
καταναλωτές.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
για τις δυνατότητες που προσφέρει η 
τυποποίηση από την άποψη της 
ανταγωνιστικότητας.



Πρέπει να διερευνηθεί και να προωθηθεί 
η τυποποίηση ως στοιχείο της τυπικής 
εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής και 
επαγγελματικής κατάρτισης, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη που 
διαθέτουν περισσότερη πείρα, καθώς και 
η συμμετοχή της ακαδημαϊκής 
κοινότητας και η έγκαιρη προετοιμασία 
της επόμενης γενιάς φορέων 
τυποποίησης.



ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Στήριξη της τυποποίησης σε τομείς 
προτεραιότητας, όπως ο 
κατασκευαστικός τομέας,  
η χρήση προτύπων στις δημόσιες 
συμβάσεις και η βελτίωση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ και των 
ενδιαφερόμενων μερών σε κοινωνικό 
επίπεδο στη διεθνή τυποποίηση.



EUROPEAN STANDARDISATION VALUE CHAIN



ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ICT
• Διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
ψηφιακών τεχνολογιών  

• Αποτελούν τη βάση μιας αποτελεσματικής 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς 

• Εξασφαλίζουν ότι οι τεχνολογίες 
συνεργάζονται μεταξύ τους με ομαλό και 
αξιόπιστο τρόπο στους επιμέρους τομείς & 
κλάδους 

• Παρέχουν οικονομίες κλίμακας  
• Προωθούν την έρευνα και την καινοτομία 
• Διατηρούν τις αγορές ανοικτές



ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 70% 
της οικονομίας της ΕΕ, αλλά τα πρότυπα 
για τις υπηρεσίες αποτελούν μόλις το 
2% του συνόλου των ευρωπαϊκών 
προτύπων.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  
ΠΡΟΤΥΠΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1025/2012 

*EΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΚ: ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ



EUROPEAN SERVICES e-CARD

*ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ



ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Κανονισμός και Οδηγία που θα 
καθιερώσουν την ευρωπαϊκή 
ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών 



ΓΙΑΤΙ;
Η καθιέρωση μιας απλουστευμένης 
ηλεκτρονικής διαδικασίας  
-σε εθελοντική βάση- 
θα διευκολύνει τους παρόχους  
επιχειρηματικών υπηρεσιών & 
κατασκευαστικών υπηρεσιών να 
συμπληρώνουν τις διοικητικές διατυπώσεις 
που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών 
στο εξωτερικό.



ΓΙΑΤΙ;

Οι πάροχοι υπηρεσιών θα έρχονται σε επαφή με 
έναν και μόνο αρμόδιο φορέα στη χώρα τους και 
στη γλώσσα τους.  

Ο αρμόδιος φορέας της χώρας τους θα 
επαληθεύει τα απαραίτητα στοιχεία και θα τα 
διαβιβάζει στο κράτος μέλος υποδοχής.



ΓΙΑΤΙ;
Το κράτος μέλος υποδοχής διατηρεί την εξουσία 
που διαθέτει σήμερα για την επιβολή εγχώριων 
κανονιστικών απαιτήσεων και για τη λήψη 
απόφασης ως προς το κατά πόσον ο αιτών 
μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στην επικράτειά 
του. 

H ηλεκτρονική κάρτα δεν θα θίγει τις 
υφιστάμενες υποχρεώσεις των εργοδοτών ή τα 
δικαιώματα των εργαζομένων.
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