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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Το κείμενο αυτό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ προορίηεται να αποτελζςει το ςθμείο αφετθρίασ για μία ευρεία 
διαβοφλευςθ με τουσ Κοινωνικοφσ Εταίρουσ, τουσ ςυλλογικοφσ φορείσ του Εμπορίου, άλλα 
Υπουργεία και Γενικζσ Γραμματείεσ, τισ Ρεριφζρειεσ και τθν Κοινωνία των Ρολιτϊν. 

Για τθ ςφνταξθ του κειμζνου ελιφκθςαν υπόψθ τα ςχετικά κείμενα πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ και ιδιαίτερα θ Στρατθγικι «Ευρϊπθ 2020», οι Κανονιςμοί των Ευρωπαϊκϊν 
Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ταμείων και το υποβλθκζν ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςχζδιο 
του ΕΣΡΑ 2014-2020. Επίςθσ, ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Κοινωνικϊν Εταίρων και 
ςυλλογικϊν φορζων του εμπορίου, όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςε δθμοςιευμζνα κείμενα 
αλλά και εκφράςτθκαν ςε ςειρά ςυναντιςεων – ςυνεντεφξεων που πραγματοποίθςε με αυτοφσ 
ο Ανάδοχοσ του παρόντοσ ζργου. Ειδικότερα, θ Ομάδα ζργου πραγματοποίθςε ςυναντιςεισ – 
ςυνεντεφξεισ με τουσ ακόλουκουσ φορείσ: 

1. Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδοσ (ΓΣΕΒΕΕ) 

2. Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου (ΕΣΕΕ) 

3. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Λιανικισ Ρωλιςεωσ Ελλάδοσ (ΣΕΛΡΕ) 

4. Ελλθνικόσ Σφνδεςμοσ Θλεκτρονικοφ Εμπορίου (GRECA) 

5. Ινςτιτοφτο Ζρευνασ Λιανεμπορίου Καταναλωτικϊν Αγακϊν (ΙΕΛΚΑ) 

6. Ελλθνικι Ζνωςθ Ρωλιςεων από Απόςταςθ και Θλεκτρονικοφ Εμπορίου (ΕΡΑΜ) 

7. Ινςτιτοφτο Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ ΝΑ & Κεντρικισ Ευρϊπθσ ΕΡΕ 

Θ προαναφερόμενθ διαβοφλευςθ ξεκινάει ςε ζνα κομβικό ςθμείο του αναπτυξιακοφ 
ςχεδιαςμοφ για τθν περίοδο 2014-2020 κατά τθν οποία ζχει υποβλθκεί επιςιμωσ ςτθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι το ςχζδιο του νζου ΕΣΡΑ ενϊ αναμζνεται θ ζκδοςθ τθσ 3θσ Εγκυκλίου για 
τθν κατάρτιςθ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων. Θα ακολουκιςει ο ςχεδιαςμόσ και θ 
επίςθμθ υποβολι των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων. Για τθν κατάρτιςθ των τελευταίων κα 
υπάρξει διαβοφλευςθ με τουσ ενδιαφερόμενουσ κατά περίπτωςθ φορείσ. Θ διαβοφλευςθ για 
τον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό του τομζα του Εμπορίου φιλοδοξεί να ςυμβάλλει ςτο ςχεδιαςμό, 
τθν κατάρτιςθ  και εν ςυνεχεία ςτθν εξειδίκευςθ όλων των τομεακϊν και περιφερειακϊν 
επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων τθσ νζασ περιόδου. 
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2. Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2.1 Εμπόριο: ζνασ τομζασ ςθμαντικόσ για τθν ελλθνικι οικονομία 

Το εμπόριο αποτελεί ζνα ςθμαντικό τομζα τόςο ςε όρουσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ 
όςο και ςε όρουσ απαςχόλθςθσ. Συγκεκριμζνα, θ ςυμμετοχι του τομζα που περιλαμβάνει το 
χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επιςκευζσ οχθμάτων και μοτοςικλετϊν, μεταφορζσ και 
αποκικευςθ, ξενοδοχεία και υπθρεςίεσ εςτίαςθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ακακάριςτθσ 
προςτικζμενθσ αξίασ ςτθ χϊρα ανιλκε ςτο 25,0 %. ζτοσ 2011 (Πθγι: Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι). 

Το ποςοςτό αυτό ιταν ςτακερά υψθλό τθν περίοδο 2000 – 2011 όπωσ φαίνεται και από το 
Σχιμα 2.1 που ακολουκεί. 
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Σχιμα 2.1: Ποςοςτό ςυμμετοχισ του τομζα που περιλαμβάνει το χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επιςκευζσ 
οχθμάτων και μοτοςικλετών, μεταφορζσ και αποκικευςθ, ξενοδοχεία και υπθρεςίεσ εςτίαςθσ ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ τθσ χώρασ. 

Εξ ίςου ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι του τομζα του εμπορίου (χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
επιςκευι μθχανοκινιτων) ςτθν απαςχόλθςθ. Το ζτοσ 2012 ανιλκε ςτο 17,9 % τθσ ςυνολικισ 
απαςχόλθςθσ ςτθν ελλθνικι οικονομία και ςτο 23,0% τθσ απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα. Σε 
απόλυτεσ τιμζσ ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων ςτο τομζα του εμπορίου ανιλκε το ζτοσ αυτό 
ςε 679.350 άτομα (Πθγι: Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι).  Διαχρονικά, ο αρικμόσ των εργαηομζνων 
ςτον προαναφερόμενο τομζα ςθμείωςε ςτακερι αφξθςθ τθν περίοδο 2000 -2008 (με εξαίρεςθ 
το ζτοσ 2006) ενϊ παρατθρείται πτϊςθ από το 2009 και μετά λόγω τθσ κρίςθσ (Σχιμα 2.2). 

Θ ανάπτυξθ του τομζα, μάλιςτα, κακιςτά οριςμζνεσ ελλθνικζσ περιφζρειεσ «πρωτακλιτριεσ» 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όςον αφορά τθ ςυμμετοχι του τομζα του εμπορίου ςτθν απαςχόλθςθ 
ςτθ μθ χρθματοοικονομικι επιχειρθματικι οικονομία. Ειδικότερα, το ποςοςτό των 
απαςχολοφμενων ςτο διανεμθτικό εμπόριο ωσ προσ ςτο ςφνολο των απαςχολοφμενων ςτθ μθ 
χρθματοοικονομικι επιχειρθματικι οικονομία ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ανζρχεται ςτο 
40,2%, καταλαμβάνοντασ τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ των 27, όπου ο αντίςτοιχοσ 
μζςοσ όροσ είναι 25,8%. Επίςθσ, θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ καταλαμβάνει τθν πρϊτθ 
κζςθ μεταξφ των περιφερειϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των 27με κριτιριο το αντίςτοιχο 
ποςοςτό για το χονδρικό εμπόριο (15,4% ζναντι 7,6 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των 27) *6+1. 

                                                 
1
 Οι αρικμοί ςε αγκφλεσ αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία, θ οποία παρατίκεται ςτο τζλοσ του κειμζνου. 
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Σχιμα 2.2: Αρικμόσ εργαηομζνων ςε χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευι μθχανοκινιτων. 

 

2.2 Εμπόριο:  Ζνασ τομζασ με ζντονθ παρουςία ςτθν περιφζρεια. 

Ο τομζασ του εμπορίου είναι παρϊν ςε όλεσ τθσ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, ςτοιχείο αναμενόμενο 
λόγω τθσ φφςθσ τθσ δραςτθριότθτασ. Θ δραςτθριότθτα αυτι δεν είναι (προφανϊσ) ιςομερϊσ 
κατανεμθμζνθ μεταξφ των περιφερειϊν, με υπερςυγκζντρωςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν 
Αττικι και δευτερευόντωσ ςτθν Κεντρικι Μακεδονία. Είναι χαρακτθριςτικό ότι θ Αττικι 
ςυγκεντρϊνει το 57,7 % των εμπορικϊν ΑΕ και ΕΡΕ τθσ χϊρασ ενϊ θ Κεντρικι Μακεδονία το 
14,8% αυτϊν [5].  

Διαφοροποιιςεισ υπάρχουν μεταξφ των περιφερειϊν και ςτθ ςυμβολι που ζχουν οι κλάδοι του 
εμπορίου ςτθν απαςχόλθςθ ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ χϊρασ. Το ποςοςτό τθσ απαςχόλθςθσ 
ςτισ Ρεριφζρειεσ Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νιςων ςτον κλάδο 25 (Χονδρικό – λιανικό 
εμπόριο και επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν) είναι αντίςτοιχα 2,49 και 1,49 
φορζσ υψθλότερο από το αντίςτοιχο ποςοςτό του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Στον κλάδο 26 
(Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων) το 
ποςοςτό τθσ απαςχόλθςθσ ςτισ Ρεριφζρειεσ Βορείου Αιγαίου και Αττικισ είναι αντίςτοιχα 1,95 
και 1,38 φορζσ υψθλότερο από το αντίςτοιχο ποςοςτό του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Στον κλάδο 27 
(Λιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων) το ποςοςτό τθσ απαςχόλθςθσ 
ςτισ Ρεριφζρειεσ Βορείου Αιγαίου Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νιςων είναι αντίςτοιχα 5,57, 1,21 
και 1,21 φορζσ υψθλότερο από το αντίςτοιχο ποςοςτό του ςυνόλου τθσ χϊρασ. Τζλοσ, 
υψθλότερα ποςοςτά ςυμβολισ και των τριϊν κλάδων του εμπορίου ςτθν απαςχόλθςθ ςε 
ςφγκριςθ με το ςφνολο τθσ χϊρασ παρουςιάηει θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ (Στοιχεία 
ΕΛΣΤΑΤ, ζτοσ 2010). 

 

2.3 Σο εμπόριο επλιγθ καίρια από τθν οικονομικι κρίςθ 

Θ ςυνεχιηόμενθ  οικονομικι κρίςθ ζπλθξε καίρια τον τομζα του εμπορίου ςτθ χϊρα μασ, 
Βαςικι αιτία είναι θ ραγδαία μείωςθ του ειςοδιματοσ των πολιτϊν και θ ςυνακόλουκθ πτϊςθ 
τθσ κατανάλωςθσ. Επίςθσ, θ απϊλεια τθσ αξιοπιςτίασ τθσ χϊρασ ςτισ διεκνείσ αγορζσ είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν επιβολι δυςμενζςτερων όρων ςυνεργαςίασ ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ από 
τουσ προμθκευτζσ ενϊ το κλίμα αβεβαιότθτασ ςχετικά με τθν ελλθνικι οικονομία δυςχζρανε 
και τισ εξαγωγζσ. Τζλοσ, λόγω των προβλθμάτων του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, θ 
πλειοψθφία των εμπορικϊν επιχειριςεων απϊλεςε ςχεδόν κάκε πρόςβαςθ ςε 
χρθματοδότθςθ, ςε μια περίοδο που οι ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ αυξάνονταν δραματικά (λόγω 
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μείωςθσ των εςόδων, αφξθςθσ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων, μθ παροχι πίςτωςθσ από 
τουσ προμθκευτζσ του εξωτερικοφ κ.λπ.) *3+.  

Οι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτο εμπόριο, με όρουσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ 
αξίασ ιταν δυςμενζςτερεσ για τον τομζα χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επιςκευζσ οχθμάτων και 
μοτοςικλετϊν, μεταφορζσ και αποκικευςθ, ξενοδοχεία και υπθρεςίεσ εςτίαςθσ από ότι ςτο 
ςφνολο τθσ οικονομίασ. Ειδικότερα, θ ετιςια εκατοςτιαία μείωςθ τθσ ακακάριςτθσ 
προςτικζμενθσ αξίασ (ςε ςτακερζσ τιμζσ του 2005) ςτον προαναφερόμενο τομζα ιταν 
μεγαλφτερθ από τθ ςυνολικι (Σχιμα 2.3). 

Ακόμα δυςμενζςτερα αποτελζςματα δίνει θ ςφγκριςθ τθσ ετιςιασ εκατοςτιαίασ μεταβολισ τθσ 
ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ (ςε ςτακερζσ τιμζσ) του προαναφερόμενου τομζα με αυτι 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των 27 και τθσ Ηϊνθσ του Ευρϊ των 17 (Σχιμα 2.4) *Ρθγι: EUROSTAT]. 

Οι δυςμενείσ εξελίξεισ τα τελευταία χρόνια επθρζαςαν όπωσ ιταν αναμενόμενο, τα 
αποτελζςματα των εμπορικϊν επιχειριςεων. Σχετικι ζρευνα τθσ Εκνικισ Συνομοςπονδίασ 
Ελλθνικοφ Εμπορίου *4+ ςε ατομικζσ, ομόρρυκμεσ και ετερόρρυκμεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ 
κατζδειξε ςθμαντικι μείωςθ τόςο του  κφκλου εργαςιϊν όςο και των κακαρϊν αποτελεςμάτων 
χριςθσ προ φόρων (Σχιμα 2.5) 

Θ ετιςια μεταβολι του κφκλου εργαςιϊν των προαναφερόμενων επιχειριςεων ιταν -10,2% 
μεταξφ των ετϊν 2009 και 2010 και -7,3% μεταξφ των ετϊν 2010 και 2011. Οι ποςοςτιαίεσ 
αυτζσ μειϊςεισ είναι ωςτόςο αςφγκριτα μικρότερεσ από τισ μειϊςεισ των κακαρϊν 
αποτελεςμάτων χριςθσ, οι οποίεσ ανιλκαν  αντίςτοιχα ςε 112,6% και 422,2%. 

Θ μείωςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςτον εμπορικό τομζα είχε ωσ αποτζλεςμα τθ μεγάλθ απϊλεια 
κζςεων εργαςίασ. Στον τομζα χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επιςκευι μθχανοκίνθτων 
απωλζςκθκαν μεταξφ των ετϊν 2008 και 2012 153.208 κζςεισ εργαςίασ ι ποςοςτό 18,4%. Το 
αντίςτοιχο ποςοςτό για το ςφνολο τθσ οικονομίασ ανιλκε ςε 17,2%. 
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Σχ
ιμα 2.3: Ετιςια εκατοςτιαία μεταβολι τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ (ςε ςτακερζσ τιμζσ του 
2005) 
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Σχ
ιμα 2.4: Ετιςια εκατοςτιαία μεταβολι τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ του τομζα χονδρικό, 
λιανικό εμπόριο, επιςκευζσ οχθμάτων και μοτοςικλετών, μεταφορζσ και αποκικευςθ, ξενοδοχεία και 
υπθρεςίεσ εςτίαςθσ (ςε ςτακερζσ τιμζσ). 
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Σχ
ιμα 2.5: Κφκλοσ εργαςιών και αποτελζςματα χριςθσ προ φόρων ςε ατομικζσ, ομόρρυκμεσ και 
ετερόρρυκμεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ (ποςά ςε χιλιάδεσ ευρώ). 

 

2.4 Προοπτικζσ 

Σφμφωνα με τθν τελευταία Ετιςια Ζκκεςθ Ελλθνικοφ Εμπορίου (2013), ςτθν οποία περιζχονται 
τα αποτελζςματα ζρευνασ μεταξφ των εμπορικϊν επιχειριςεων, οι προβλζψεισ για το 2014 
ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ [5]: 

 Οι προβλζψεισ των εμπορικϊν επιχειριςεων για τθν εξζλιξθ των οικονομικϊν 
αποτελεςμάτων τουσ το 2014 παραμζνουν απαιςιόδοξεσ, ςε χαμθλότερο όμωσ βακμό 
ςυγκριτικά με πζρυςι. 

 Ρεριςςότερεσ από 5 ςτισ 10 ΟΕ-ΕΕ και ατομικζσ επιχειριςεισ και 4 ςτισ 10 ΑΕ και ΕΡΕ 
προβλζπουν ότι οι πωλιςεισ και τα κζρδθ τουσ κα είναι μειωμζνα. 

 Θ ςταςιμότθτα είναι θ κυρίαρχθ τάςθ όςον αφορά τισ επενδφςεισ παγίου κεφαλαίου και 
ςτισ δφο ομάδεσ επιχειριςεων (ΟΕ-ΕΕ αφενόσ και ΑΕ-ΕΡΕ αφετζρου). 

 Θ απόλυτθ πλειονότθτα των επιχειριςεων, ανεξάρτθτα από νομικι μορφι, προβλζπει 
ςταςιμότθτα τθσ απαςχόλθςθσ, παράλλθλα όμωσ περιορίςτθκαν τα ποςοςτά των εταιρειϊν 
που προβλζπουν μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ. 

 Θ απαιςιοδοξία για τθ ρευςτότθτα ςυνεχίηεται, με ςχεδόν 6 ςτισ 10 ΟΕ-ΕΕ και ατομικζσ 
επιχειριςεισ και 4 ςτισ 10 ΑΕ και ΕΡΕ να προβλζπουν επιδείνωςθ τθσ ρευςτότθτάσ τουσ το 
2014. 

Πςον αφορά τθν επιβίωςθ ςτθν οικονομικι κρίςθ, τα ςχετικά αποτελζςματα είναι ςυνοπτικά 
τα εξισ: 
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 Σχεδόν 4 ςτισ 10 ΑΕ και ΕΡΕ και 5 ςτισ 10 ΟΕ-ΕΕ και ατομικζσ επιχειριςεισ κεωροφν αρκετά 
ι πολφ πικανό να μθν μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ τουσ το 
2013. 

 Το 17% των ΟΕ-ΕΕ και ατομικϊν επιχειριςεων και το 10% των ΑΕ και ΕΡΕ κεωροφν πολφ 
πικανι τθν παφςθ εργαςιϊν τουσ (λουκζτο) μζςα ςτο 2013. 

 Ο περιοριςμόσ του κόςτουσ λειτουργίασ και θ μείωςθ τιμϊν είναι οι δφο κυρίαρχεσ 
επιλογζσ των επιχειριςεων, ανεξάρτθτα από νομικι μορφι, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
κρίςθσ, ενϊ θ μείωςθ προςωπικοφ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό αρκετά μικρότερο ςτισ ΟΕ-ΕΕ και 
ατομικζσ επιχειριςεισ (5,9%) ςε ςχζςθ με τισ ΑΕ και ΕΡΕ (13,0%). 

Από τα προαναφερόμενα προκφπτει ότι οι προοπτικζσ για το ελλθνικό εμπόριο δεν είναι 
βραχυπρόκεςμα αιςιόδοξεσ. 
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3. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 

Οι κφριεσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ που ζχει να αντιμετωπίςει ο τομζασ του Εμπορίου είναι 
αφενόσ θ επιβίωςθ ςτθν οικονομικι κρίςθ και αφετζρου θ ςυμβολι του ςτθν υλοποίθςθ τθσ 
εκνικισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ για τθ νζα περίοδο. Το όραμα για τθν Ελλάδα του 2020 
διατυπϊνεται ωσ εξισ: 

«Η αναγζννθςθ τθσ ελλθνικισ οικονοµίασ µε ανάταξθ και αναβάκµιςθ του παραγωγικοφ και 
κοινωνικοφ ιςτοφ τθσ χϊρασ και τθ δθµιουργία και διατιρθςθ βιϊςιµων κζςεων 
απαςχόλθςθσ, ζχοντασ ωσ αιχµι τθν εξωςτρεφι, καινοτόµο και ανταγωνιςτικι 
επιχειρθµατικότθτα και γνϊµονα τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τισ αρχζσ τθσ 
αειφόρου ανάπτυξθσ». (2θ Εγκφκλιοσ Σχεδιαςμοφ και Κατάρτιςθσ Αναπτυξιακοφ 
Ρρογραμματιςμοφ Ρεριόδου 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ). 

Ειδικότερα ο τομζασ του εμπορίου καλείται να ςυμβάλλει ςτθν «Ενίςχυςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων, ςτθ μετάβαςθ ςτθν ποιοτικι 
επιχειρθματικότθτα, με αιχμι τθν καινοτομία και αφξθςθ τθσ εγχώριασ προςτικζμενθσ αξίασ» 
(1οσ Άξονασ Αναπτυξιακισ Στρατθγικισ για τθ νζα προγραμματικι περίοδο, βλ. 2θ Εγκφκλιο 
Σχεδιαςμοφ και Κατάρτιςθσ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ Ρεριόδου 2014-2020 του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ). 

Οι κφριεσ αυτζσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ αναδεικνφουν τισ προτεραιότθτεσ που παρουςιάηονται 
ςτο επόμενο κεφάλαιο  του παρόντοσ κειμζνου («Βαςικζσ Ρροτεραιότθτεσ Ανάπτυξθσ του 
Τομζα και Ιεράρχθςι τουσ») με πλζον επείγουςεσ αυτζσ που αφοροφν τθν πρόςβαςθ των 
επιχειριςεων ςτθ χρθματοδότθςθ και τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε ςυνδυαςμό 
με τθ ςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν αποφυγι τθσ καταςτροφισ ανκρϊπινου κεφαλαίου 
λόγω τθσ διακοπισ τθσ λειτουργίασ επιχειριςεων. 

Ραρά το δυςμενζσ περιβάλλον που δθμιουργεί θ οικονομικι κρίςθ, εντοπίηονται δυνατότθτεσ 
και ευκαιρίεσ για τον τομζα του Εμπορίου. Αυτό προκφπτει από εκτενι ανάλυςθ των Δυνατϊν 
Σθμείων, Αδυναμιϊν, Ευκαιριϊν και Κινδφνων του Τομζα (SWOT analysis)»+ που ζχει εκπονιςει 
θ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου. Οι ςθμαντικότερεσ από τισ προαναφερόμενεσ δυνατότθτεσ και 
ευκαιρίεσ είναι οι εξισ: 

 Θ αξιοποίθςθ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ χϊρασ. 

 Τα ζργα αναβάκμιςθσ των υποδομϊν μεταφορϊν που υλοποιοφνται τθν τρζχουςα 
προγραμματικι περίοδο αλλά και τισ προθγοφμενεσ (ιδιαίτερα όςον αφορά τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα). 

 H δυνατότθτα για ανάδειξθ του Ρειραιά και τθσ Θεςςαλονίκθσ ςε εμπορικζσ πφλεσ με 
ολοκλθρωμζνεσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ, οι οποίεσ κα αποτελοφν κόμβουσ πολυτροπικϊν 
ςυνδζςεων. 

 Ο επαναςχεδιαςμόσ και εξορκολογιςμόσ του ςυςτιματοσ χερςαίων εμπορευματικϊν 
οδικϊν μεταφορϊν, ο οποίοσ κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 
μζςω τθσ μείωςθσ εκπομπϊν ρφπων, τθ μείωςθ του κόςτουσ κακϊσ και τθ βελτίωςθ τθσ 
οδικισ αςφάλειασ. 

 Θ ζμφαςθ που δίνεται για τθ δθμιουργία και χριςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων κατά τθν 
περίοδο 2014-2020 από πόρουσ των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ταμείων. 

 Θ δυνατότθτα (υπό προχποκζςεισ) για αφξθςθ των εξαγωγϊν ςε οριςμζνα προϊόντα (π.χ. 
τρόφιμα).ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δθμιουργίασ ςθμείων πϊλθςθσ ςτο εξωτερικό. 

 Θ ςυμμετοχι των εμπορικϊν επιχειριςεων ςε αλυςίδεσ αξίασ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν 
τόςο παραγωγικζσ επιχειριςεισ όςο και ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ επιχειριςεισ όπωσ 
προμθκευτζσ, διανομείσ, πωλθτζσ κλπ. 
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 Θ δθμιουργία κοινοπραξιϊν / δικτφων μεταξφ εμπορικϊν επιχειριςεων για τθν επίτευξθ 
οικονομιϊν κλίμακασ, βελτιωμζνων όρων προμικειασ, κοινϊν ενεργειϊν προϊκθςθσ κ.ο.κ. 

 Θ αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ (ιδιαίτερα τθσ οργανωτικισ καινοτομίασ και τθσ καινοτομίασ 
marketing) για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των εμπορικϊν επιχειριςεων. 

 Θ ζμφαςθ που δίνεται από τθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ ςτον κλάδο των logistics ( βλζπε και ςχετικι μελζτθ Mc Kinsey [9]). 

 Θ διεφρυνςθ καταναλωτικοφ κοινοφ μζςω χριςθσ θλεκτρονικοφ εμπορίου 

 Το αξιόλογο εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό. 

Στο πλαίςιο αυτό οι εμπορικζσ επιχειριςεισ καλοφνται να καινοτομιςουν και να αναπτφξουν 
νζεσ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ όπωσ τα ανοικτά κζντρα εμπορίου, και θ δθμιουργία κεματικϊν 
αγορϊν (κυρίωσ ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ των πόλεων). Αυτό, εκτόσ από τθν πρόςβαςθ ςτα 
κατάλλθλα χρθματοδοτικά εργαλεία, απαιτεί και τθν φπαρξθ πνεφματοσ επιχειρθματικισ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπορικϊν επιχειριςεων αλλά και με επιχειριςεισ άλλων τομζων 
όπωσ ο τουριςμόσ. 

Κλειδί για τθν επιτυχι αξιοποίθςθ των προαναφερόμενων δυνατοτιτων αποτελεί θ ενίςχυςθ 
τθσ διοικθτικισ & επιχειρθςιακισ Ικανότθτασ τθσ ΓΓΕ με αιχμζσ τθν απλοποίθςθ των 
διαδικαςιϊν και τθ μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου για τισ επιχειριςεισ και τθν εξαςφάλιςθ 
προχποκζςεων για ανταπόκριςθ ςε εφλογο χρόνο ςτα αιτιματα των επιχειριςεων μζςω, 
κυρίωσ, τθσ κωδικοποίθςθσ του κεςμικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου, τθσ ανάπτυξθσ εργαλείων 
(κυρίωσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων) και τθσ αναβάκμιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
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4. ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ 

Από τθν προθγθκείςα ανάλυςθ προκφπτει ότι θ ςτρατθγικι για τθν περίοδο 2014-2020 είναι 
δυνατό να δομθκεί ςτα ακόλουκα επίπεδα: 

 

 

 

 

Στο πλαίςιο αυτό αναδεικνφονται από τθ βάςθ τθσ πυραμίδασ του ανωτζρω ςχιματοσ προσ τα 
άνω είναι οι εξισ προτεραιότθτεσ: 

Προτεραιότητα 1η: τήριξη τησ βιωςιμότητασ, τησ ανταγωνιςτικότητασ και τησ εξωςτρζφειασ 
των εμπορικών επιχειρήςεων ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ  προώθηςησ του ηλεκτρονικοφ 
εμπορίου μζςω ενιςχφςεων, τεχνικισ υποςτιριξθσ και κεςμικϊν παρεμβάςεων. Στο πλαίςιο 
αυτό κα ενιςχυκοφν νζοι κεςμοί και δομζσ εμπορικισ επιχειρθματικότθτασ όπωσ τα ανοικτά 
κζντρα εμπορίου, οι εμπορικζσ ηϊνεσ για μικροφσ λιανοπωλθτζσ, οι κεματικζσ αγορζσ (ςε 
υποβακμιςμζνεσ κυρίωσ περιοχζσ) και οι διάφορεσ μορφζσ ςυνεργαςίασ των εμπορικϊν 
επιχειριςεων τόςο μεταξφ τουσ όςο και με επιχειριςεισ άλλων τομζων. 

Προτεραιότητα 2η: Ανάπτυξη ςφγχρονων υποδομών και υπηρεςιών εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ. 
Στθν προτεραιότθτα αυτι ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν ενίςχυςθ του διαμετακομιςτικοφ εμπορίου 
και ςτθ δθμιουργία κζντρων χονδρεμπορικϊν επιχειριςεων και υποδομϊν εφοδιαςτικισ 
αλυςίδασ για τθν υποςτιριξισ τουσ. Επίςθσ προβλζπεται, μεταξφ άλλων, θ δθμιουργία κζντρων 
και αποκθκϊν εκτόσ των μεγάλων πόλεων, θ ανάπτυξθ ςυμφορτϊςεων και θ δθμιουργία 
clusters  ςτον τομζα των logistics. 

Προτεραιότητα 3η: Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων προςαρμοςμζνων ςτισ 
ςημερινζσ ανάγκεσ των επιχειρήςεων – πρόςβαςη των επιχειρήςεων ςτη χρηματοδότηςη. 

Προτεραιότητα 4η: Διαμόρφωςη του κατάλληλου θεςμικοφ – κανονιςτικοφ πλαιςίου και των 
αναγκαίων υποδομών για την άςκηςη εμπορικών δραςτηριοτήτων ςυμπεριλαμβανομζνων 
των ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και παροχισ υπθρεςιϊν προσ 
τισ επιχειριςεισ. Στθν προτεραιότθτα αυτι εντάςςονται και οι υπθρεςίεσ μίασ ςτάςθσ ςτα 
πεδία τθσ μεταφοράσ γνϊςθσ, τεχνολογίασ και καινοτομίασ, τθσ υποςτιριξθσ ςυνεργαςιϊν και 
ςυμπράξεων (cluster support services), τθσ διαμεςολάβθςθσ για πρόςβαςθ ςτθ 
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χρθματοδότθςθ, του ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, τθσ εξωςτρζφειασ και τθσ 
ίδρυςθσ νζων επιχειριςεων. 

Προτεραιότητα 5η: Βελτίωςη τησ ικανότητασ τησ Γενικήσ Γραμματείασ Εμπορίου και των 
εποπτευόμενων από αυτήν δημοςίων φορζων για τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ και ενίςχυςθ του 
ρυκμιςτικοφ, ελεγκτικοφ και υποςτθρικτικοφ τουσ ρόλου. 

Στισ ανωτζρω προτεραιότθτεσ προςτίκεται ωσ 6η Προτεραιότητα η Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικοφ ςτον τομζα του εμπορίου ςε όλα τα ανωτζρω επίπεδα αλλά και θ ενδυνάμωςθ 
ανζργων πρϊθν μιςκωτϊν, αυτοαπαςχολοφμενων και επιχειρθματιϊν κακϊσ και αυτϊν που 
απειλοφνται με ανεργία για ομαλι αλλαγι ρόλου ςτθν αγορά εργαςίασ. 

 

Οι προτεραιότθτεσ αυτζσ υποςτθρίηονται από δράςεισ, οι οποίεσ παρουςιάηονται ςτο 
Κεφάλαιο 7 ανά κεματικό ςτόχο και επενδυτικι προτεραιότθτα των Ευρωπαϊκϊν 
Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ταμείων (ΕΔΕΤ) ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 2θ Εγκφκλιο του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για το ςχεδιαςμό και τθν κατάρτιςθ του 
αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ τθσ περιόδου 2014-2020. 
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5. ΑΝΑΓΚΑΙΕ ΘΕΜΙΚΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ 

Εκτόσ από τισ εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ που κζτει ο Κανονιςμόσ περί κακοριςμοφ κοινϊν 
διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και για τισ οποίεσ γίνεται 
αναφορά ςτο Κεφάλαιο 9, διαπιςτϊνεται θ ανάγκθ για ςυγκεκριμζνεσ κεςμικζσ και 
οργανωτικζσ προςαρμογζσ. Οι προςαρμογζσ αυτζσ είναι δυνατό να διακρικοφν ςε αυτζσ που 
πρζπει να γίνουν ςε επίπεδο διαφορετικϊν υπθρεςιϊν/ υπουργείων ι ςτο ςφνολο του 
δθμόςιου τομζα και ςε αυτζσ που αφοροφν αποκλειςτικά τθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου.  
Πςον αφορά τθν πρϊτθ κατθγορία  προςαρμογϊν αναφζρονται οι εξισ: 

 Μείωςθ του κατακερματιςμοφ των αρμοδιοτιτων μεταξφ υπουργείων και υπθρεςιϊν και 
εξάλειψθ των επικαλφψεων (π.χ. το εξωτερικό εμπόριο αποτελεί αρμοδιότθτα τόςο του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ όςο και του Υπουργείου Εξωτερικϊν). 

 Διαλειτουργικότθτα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του δθμόςιου τομζα. 

 Απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν ςυμμετοχισ των επιχειριςεων ςε δράςεισ 
ςυγχρθματοδοτοφμενεσ από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, 
ςχεδιαςμόσ εξειδικευμζνων δράςεων (άμεςθσ και ζμμεςθσ) ενίςχυςθσ προσ τισ 
επιχειριςεισ, βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςχετικϊν ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ. 

Στθ δεφτερθ κατθγορία εντάςςονται προςαρμογζσ όπωσ: 

 Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ που αφορά το Εμπόριο ςε βάςθ δεδομζνων. 

 Απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν ιδιαίτερα πριν το ςχεδιαςμό πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 
ϊςτε το πλθροφοριακό ςφςτθμα να μθν «ψθφιοποιεί γραφειοκρατία». 

 Συντονιςμόσ και διαςφνδεςθ των μθτρϊων προςτίμων και των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν 

 Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ςτα οποία ο ίδιοσ ο επιχειρθματίασ κα υποβάλλει τισ αιτιςεισ, κα 
ςυμπλθρϊνει ερωτθματολόγιο και κα παίρνει αυτόματα τθ βεβαίωςθ των ςτοιχείων που 
κατζκεςε για να ζχει ο ίδιοσ τθν ευκφνθ των πράξεϊν του. Στον δειγματολθπτικό ζλεγχο 
που κα ακολουκιςει από τθν υπθρεςία, εάν κάτι δεν ιςχφει κα του επιβάλλεται πρόςτιμο. 

 Δθμιουργία θλεκτρονικισ πλατφόρμασ και τράπεηασ οικονομοτεχνικϊν δεδομζνων των 
φορζων που ςυμμετζχουν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

 Δθμιουργία ολοκλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ προτφπων (standards), 
επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν δεδομζνων που αφοροφν τα αντικείμενα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

 Ανανζωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ μετρολογίασ ϊςτε θ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου να 
επιτελεί πλθρζςτερα τον ελεγκτικό και εποπτικό ρόλο τθσ – απόκτθςθ διαπίςτευςθσ. 

 Ρρομικεια λογιςμικοφ και εξοπλιςμοφ για τθν θλεκτρονικι κατάκεςθ εμπορικοφ ςιματοσ 
ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - ψθφιοποίθςθ ςτοιχείων 
βιβλίου ςθμάτων - «Κωδικοποίθςθ τθσ Βιζννθσ», ςφμφωνα με τθν οποία γίνεται αναλυτικι 
περιγραφι τθσ εικόνασ των ςθμάτων. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ καταχϊριςθ θλεκτρονικά 
τθσ κατάκεςθσ και των μεταβολϊν από τον ίδιο τον κατακζτθ. Θ ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ 
ικανότθτασ τθσ ΓΓΕ ςτον τομζα του εμπορικοφ ςιματοσ ςυμβάλει ςτον περιοριςμό του 
παρεμπορίου και για το λόγο αυτό κα πρζπει να ςυνδυαςτεί με άλλα μζτρα προσ τθν 
κατεφκυνςθ αυτι (π.χ. ζλεγχοι). 
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 Αναβάκμιςθ τθσ ικανότθτασ τθσ ΓΓΕ ωσ Ευρωπαϊκοφ κόμβου θλεκτρονικοφ εμπορίου και 
εποπτικοφ φορζα, ιδιαίτερα όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ ακζμιτων εμπορικϊν 
πρακτικϊν ςτο θλεκτρονικό εμπόριο. 

 Εγκατάςταςθ ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ εκροϊν-ειςροϊν τόςο ςτα 
πρατιρια υγρϊν καυςίμων, όςο και ςτισ αποκικεσ πετρελαίου κζρμανςθσ. 

 Εκπαίδευςθ – ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

Οριςμζνεσ από τισ δράςεισ, αυτζσ μπορεί να αποτελζςουν για τθν προγραμματικι περίοδο 
2014-2020 ζργα ςθμαίεσ για τθ ΓΓΕ και το αντίςτοιχο επιχειρθςιακό πρόγραμμα (Ε.Ρ. 
«Εκςυγχρονιςμόσ του Κράτουσ»). Οι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ δράςεισ είναι δυνατό να 
χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του κεματικοφ ςτόχου 2 των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και 
Επενδυτικϊν Ταμείων «Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε ΤΡΕ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ» 
και του κεματικοφ ςτόχου 11 «Ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ και αποτελεςματικισ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ». 
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6. ΤΝΕΡΓΕΙΕ – ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΣΗΣΕ ΜΕ ΣΙ ΣΟΜΕΑΚΕ 
ΠΟΛΙΣΙΚΕ 

Για τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ ςτον τομζα του εμπορίου που 
αναφζρκθκε ςτο Κεφάλαιο 4 και αναλφεται περαιτζρω ςτο Κεφάλαιο 7 είναι απαραίτθτθ θ 
αξιοποίθςθ των ςυνεργειϊν και τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ με άλλεσ τομεακζσ πολιτικζσ , οι 
οποίεσ ανά προτεραιότθτα (Κεφάλαιο 4) είναι οι ακόλουκεσ: 

Προτεραιότθτα 1θ: τιριξθ τθσ βιωςιμότθτασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ 
των εμπορικϊν επιχειριςεων ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ  προϊκθςθσ του θλεκτρονικοφ 
εμπορίου μζςω ενιςχφςεων, τεχνικισ υποςτιριξθσ προσ τισ επιχειριςεισ και κεςμικϊν 
παρεμβάςεων. 

Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ είναι απαραίτθτθ θ ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ςυνεργειϊν 
με τισ πολιτικζσ που αφοροφν τον πρωτογενι τομζα, τθ μεταποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ. Οι 
πολιτικζσ για τθν υποςτιριξθ τθσ καινοτομίασ, τθσ εξωςτρζφειασ και των επιχειρθματικϊν 
ςυνεργαςιϊν (αλυςίδεσ αξίασ, ςυςτάδεσ επιχειριςεων κλπ.) αναδεικνφονται ωσ κομβικζσ. Πςον 
αφορά τθν προϊκθςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου, είναι προφανείσ οι ςυνζργειεσ με δράςεισ 
για τον ψθφιακό αλφαβθτιςμό, τθν προϊκθςθ των ΤΡΕ και τθν ολοκλιρωςθ του κεςμικοφ και 
κανονιςτικοφ πλαιςίου. 

Προτεραιότθτα 2θ: Ανάπτυξθ ςφγχρονων υποδομϊν και υπθρεςιϊν εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. 

Στον τομζα τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ απαραίτθτθ είναι θ αξιοποίθςθ ςυνεργειϊν με τα ζργα 
που υλοποιοφνται ι κα υλοποιθκοφν ςτον τομζα των μεταφορϊν. 

Προτεραιότθτα 3θ: Δθμιουργία χρθματοδοτικϊν εργαλείων προςαρμοςμζνων ςτισ ςθμερινζσ 
ανάγκεσ των επιχειριςεων – πρόςβαςθ των επιχειριςεων ςτθ χρθματοδότθςθ. 

Θ προτεραιότθτα αυτι αντιςτοιχεί ςε μία από τισ πλζον επείγουςεσ ανάγκεσ των επιχειριςεων. 
Αφορά όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ και αποτελεί τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ 
βιωςιμότθτα και τθν ανάπτυξθ των επιχειριςεων. Στο πλαίςιο αυτό κα πρζπει να εξεταςτεί θ 
δθμιουργία εξειδικευμζνων χρθματοδοτικϊν εργαλείων π.χ. για τισ εξαγωγζσ. Επίςθσ κα πρζπει 
να εξεταςτεί θ δυνατότθτα ϊςτε θ μορφι και το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ (ειδικά για 
καινοτόμεσ ιδζεσ) να είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ κάκε ςταδίου ηωισ τθσ επζνδυςθσ 
δθλαδι από τθν ανάπτυξθ τθσ επενδυτικισ ιδζασ και τθν εκπόνθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
ζωσ τθν πλιρθ υλοποίθςθ αυτοφ. 

Προτεραιότθτα 4θ: Διαμόρφωςθ του κατάλλθλου κεςμικοφ – κανονιςτικοφ πλαιςίου και των 
αναγκαίων υποδομϊν για τθν άςκθςθ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων ςυμπεριλαμβανομζνων 
των ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και παροχισ υπθρεςιϊν 
προσ τισ επιχειριςεισ . 

Στθν προτεραιότθτα αυτι οι ςυνζργειεσ και ςυμπλθρωματικότθτεσ αφοροφν τισ πολιτικζσ για 
τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθ δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ 
φιλικοφ προσ τισ επιχειριςεισ. Ωσ κρίςιμοσ παράγοντασ αναδεικνφεται εδϊ θ ανάπτυξθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

Προτεραιότθτα 5θ: Βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και των 
εποπτευόμενων από αυτιν δθμοςίων φορζων για τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ και ενίςχυςθ του 
ρυκμιςτικοφ, ελεγκτικοφ και υποςτθρικτικοφ τουσ ρόλου. 

Ππωσ ςτθν προθγοφμενθ προτεραιότθτα ζτςι και ςε αυτι οι ςυνζργειεσ και 
ςυμπλθρωματικότθτεσ αφοροφν τισ πολιτικζσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ τθσ Δθμόςιασ 
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Διοίκθςθσ και τθ δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ φιλικοφ προσ τισ επιχειριςεισ. Ωσ κρίςιμοσ 
παράγοντασ αναδεικνφεται και εδϊ θ ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ. Γενικισ 
Γραμματείασ. 

Προτεραιότθτα 6θ: Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτον τομζα του εμπορίου ςε όλα τα 
ανωτζρω επίπεδα. 

Πςον αφορά τθν τελευταία προτεραιότθτα είναι προφανισ θ ςυνζργεια και 
ςυμπλθρωματικότθτα με πολιτικζσ ςτα πεδία τθσ προςαρμοςτικότθτασ των εργαηομζνων και 
των επιχειρθματιϊν, τθσ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, τθσ αποφυγισ τθσ καταςτροφισ 
ανκρϊπινου κεφαλαίου λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ αλλά και τουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ, 
τθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ. 
 

 



Κείμενο διαβοφλευςησ για τη διαμόρφωςη και διατφπωςη προτάςεων ςτρατηγικήσ και προτεραιοτήτων ςτον τομζα του εμπορίου, ςε εθνικό (τομεακό και 
περιφερειακό) επίπεδο 

17 | Σ ε λ ί δ α  

7. ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΠΟΤ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑΙ, ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ 
ΔΡΑΕΙ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται ανά κεματικό ςτόχο και επενδυτικι προτεραιότθτα των ΕΔΕΤ ενδεικτικζσ δράςεισ που προτείνονται για τον τομζα 
του Εμπορίου. Οι επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ είναι αυτζσ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) και του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινωνικοφ Ταμείου (ΕΚΤ). 

7.1 Θ1: Ενίςχυςθσ τθσ Ζρευνασ τθσ Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και τθσ Καινοτομίασ 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ρροϊκθςθ των επιχειρθµατικϊν επενδφςεων ςτθν ζρευνα και καινοτοµία, και διαςφνδεςθ και ςυνζργεια ανάµεςα ςτισ επιχειριςεισ τα 
κζντρα Ε&Κ και τθν τριτοβάκµια εκπαίδευςθ, ιδιαιτζρωσ όςον αφορά τθν ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, τθ µεταφορά τεχνολογίασ, τθν κοινωνικι καινοτοµία 
και τισ εφαρµογζσ παροχισ δθµόςιων υπθρεςιϊν, τθν ενκάρρυνςθ τθσ ηιτθςθσ, τθ δικτφωςθ, τα clusters, τθν ανοιχτι καινοτοµίασ µζςω ευφυοφσ εξειδίκευςθσ 
(smart specialization) υποςτθρίηοντασ τθν τεχνολογικι και εφαρµοςµζνθ ζρευνα, τισ πιλοτικζσ γραµµζσ, τισ ενζργειεσ ζγκαιρθσ επικφρωςθσ προϊόντων, τισ 
προθγµζνεσ ικανότθτεσ παραγωγισ και πρϊτθσ παραγωγισ βαςικϊν τεχνολογιϊν (Key Enabling Technologies) και διάδοςθσ των τεχνολογιϊν γενικισ εφαρµογισ 
(ΕΤΡΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Υπθρεςίεσ μίασ ςτάςθσ ςτα πεδία τθσ μεταφοράσ γνϊςθσ, τεχνολογίασ και καινοτομίασ, τθσ υποςτιριξθσ ςυνεργαςιϊν και ςυμπράξεων (cluster support 
services), τθσ διαμεςολάβθςθσ για πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ, του ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, τθσ εξωςτρζφειασ και τθσ ίδρυςθσ νζων 
επιχειριςεων. 

– Δθμιουργία clusters μεταξφ εμπορικϊν επιχειριςεων, επιχειριςεων άλλων τομζων, ερευνθτικϊν κζντρων και φορζων χρθματοδότθςθσ για τθν ανάπτυξθ και 
εκμετάλλευςθ καινοτομιϊν ςτο πλαίςιο των ςτρατθγικϊν ευφυοφσ εξειδίκευςθσ. 

7.2 Θ 2: Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε ΣΠΕ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςίεσ ΤΡΕ, θλεκτρονικοφ εμπορίου (e-commerce) και ενίςχυςθ τθσ ηιτθςθσ ΤΡΕ (ΕΤΡΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Χρθματοδότθςθ ςχεδίων εκςυγχρονιςμοφ και αναδιοργάνωςθσ των εμπορικϊν επιχειριςεων ϊςτε να αναπτφξουν δραςτθριότθτεσ θλεκτρονικοφ εμπορίου. 

– Ενίςχυςθ τθσ χριςθσ μοντζρνων υπολογιςτικϊν υποδομϊν (π.χ. cloud computing). 

– Ανάπτυξθ εργαλείων για τθν ανάδειξθ και προβολι των ελλθνικϊν επιχειριςεων και προϊόντων μζςα από το διαδίκτυο, με ςτόχο τθν επζκταςι τουσ ςτισ 
διεκνείσ αγορζσ. 



Κείμενο διαβοφλευςησ για τη διαμόρφωςη και διατφπωςη προτάςεων ςτρατηγικήσ και προτεραιοτήτων ςτον τομζα του εμπορίου, ςε εθνικό (τομεακό και 
περιφερειακό) επίπεδο 
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– Ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν πλατφορμϊν δθμοπράτθςθσ όπου οι ςυνεταιριςμοί και οι μικροί παραγωγοί κα αναφζρουν τισ ποςότθτεσ και τισ τιμζσ των προϊόντων 
που διακζτουν προκειμζνου να τονωκεί θ εγχϊρια παραγωγι και εξωςτρζφεια και να παρακολουκοφν καλφτερα οι δυνθτικοί αγοραςτζσ (ζμποροι) και οι 
επιφορτιςμζνεσ υπθρεςίεσ τισ τιμζσ παραγωγϊν. Επίςθσ, οι πλατφόρμεσ αυτζσ είναι δυνατό να ζχουν τθ μορφι «e-bay» όπου κα πραγματοποιοφνται 
πλειςτθριαςμοί των προϊόντων.  

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ενίςχυςθ εφαρμογϊν ΤΡΕ για θλεκτρονικι κυβζρνθςθ, θλεκτρονικι μάκθςθ, θλεκτρονικι ζνταξθ, θλεκτρονικό πολιτιςμό  και 
θλεκτρονικι υγεία (ΕΤΡΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Ολοκλιρωςθ τθσ κεςμοκζτθςθσ και εφαρμογισ του θλεκτρονικοφ τιμολογίου, υιοκζτθςθ των θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν από πολίτεσ, επιχειριςεισ και φορείσ του 
δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα. 

– Αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν για τθν πραγματοποίθςθ τθλε-διαςκζψεων και τθλεργαςίασ, τθν ψθφιοποίθςθ των αρχείων, τθ δθμοςιοποίθςθ όλων των 
προκθρφξεων τθσ κυβζρνθςθσ και τθν επικοινωνία μεταξφ των δθμοςίων υπθρεςιϊν. 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ανάπτυξθ ψθφιακοφ αλφαβθτιςμοφ, τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, κακϊσ και τθσ εδαφικισ ςυνεργαςίασ ςτισ θλεκτρονικζσ δεξιότθτεσ και 
ςε ςχετικζσ επιχειρθματικζσ δεξιότθτεσ (ΕΤΡΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ (και ςε θλεκτρονικι μορφι) και εν ςυνεχεία εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των ςτελεχϊν επιχειριςεων ςε κζματα θλεκτρονικοφ 
εμπορίου. 

7.3 Θ 3: Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν του γεωργικοφ τομζα (για το ΕΓΣΑΑ) και του 

τομζα τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ (για το ΕΣΘΑ) 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθµατικότθτασ, ιδίωσ µε τθ διευκόλυνςθ τθσ οικονοµικισ εκµετάλλευςθσ νζων ιδεϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ 
δθµιουργίασ νζων εταιρειϊν, µεταξφ άλλων µζςω φυτωρίων επιχειρθµατικότθτασ (business incubators) (ΕΤΡΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Άμεςθ ενίςχυςθ για τθν αναβάκμιςθ και τον εκςυγχρονιςμό τθσ λειτουργίασ των ΜΜΕ του εμπορικοφ τομζα. 

– Υπθρεςίεσ μίασ ςτάςθσ ςτα πεδία τθσ μεταφοράσ γνϊςθσ, τεχνολογίασ και καινοτομίασ, τθσ υποςτιριξθσ ςυνεργαςιϊν και ςυμπράξεων (cluster support 
services), τθσ διαμεςολάβθςθσ για πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ, του ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, τθσ εξωςτρζφειασ και τθσ ίδρυςθσ νζων 
επιχειριςεων. 

– Κακιζρωςθ του "Ελλθνικοφ Σιματοσ” για τα προϊόντα ελλθνικισ προζλευςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δθμιουργίασ βάςθσ δεδομζνων Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 



Κείμενο διαβοφλευςησ για τη διαμόρφωςη και διατφπωςη προτάςεων ςτρατηγικήσ και προτεραιοτήτων ςτον τομζα του εμπορίου, ςε εθνικό (τομεακό και 
περιφερειακό) επίπεδο 

19 | Σ ε λ ί δ α  

Ελλθνικϊν Ρροϊόντων/Υπθρεςιϊν ςτα/ςτισ οποία/οποίεσ ζχει απονεμθκεί το Ελλθνικό Σιμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4072/2012. Σκοπόσ του Μθτρϊου 
είναι θ προβολι και προϊκθςθ των πιςτοποιθμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν (ανά κατθγορία προϊόντοσ/υπθρεςίασ και κλάδο δραςτθριότθτασ)  ςτα οποία 
ζχει απονεμθκεί το Ελλθνικό Σιμα, μζςω διαδικτφου. Ρρόςβαςθ ςτο διαδικτυακό τόπο του Μθτρϊου για τισ ανάγκεσ προβολισ και περιιγθςθσ ςτα 
πιςτοποιθμζνα προϊόντα/υπθρεςίεσ, κα ζχουν όλοι οι χριςτεσ του διαδικτφου μζςω των ςφγχρονων προγραμμάτων περιιγθςθσ. Ο διαδικτυακόσ τόποσ του 
Μθτρϊου Ελλθνικοφ Σιματοσ κα περιζχει επιπλζον αναλυτικζσ πλθροφορίεσ περί διαδικαςιϊν, φορζων και απαιτοφμενων εγγράφων για τθν απονομι του 
Σιματοσ, προσ διευκόλυνςθ όλων των ενδιαφερομζνων. 

– Ρρόςβαςθ των εμπορικϊν επιχειριςεων ςτθ χρθματοδότθςθ με ανάπτυξθ και χριςθ κατάλλθλα προςαρμοςμζνων χρθματοδοτικϊν εργαλείων 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μικρο – χρθματοδότθςθσ (microfinance) 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ανάπτυξθ και εφαρμογι νζων επιχειρθματικϊν μοντζλων για ΜΜΕ, ιδίωσ για τθ διεκνοποίθςθ (ΕΤΡΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των εμπορικϊν επιχειριςεων, με μετατροπι των μικροειςαγωγζων ςε μικροεξαγωγείσ και τθν παροχι ολοκλθρωμζνθσ υποςτιριξθσ 
ςε κζματα εξαγωγϊν (πλθροφόρθςθ για αγορζσ – προϊόντα - διαδικαςίεσ, ςφγχρονα χρθματοδοτικά και αςφαλιςτικά εργαλεία, τεχνικι υποςτιριξθ και 
ανάπτυξθ ικανοτιτων εξωςτρζφειασ κλπ.) 

– Ενίςχυςθ επιχειριςεων (μεταξφ των οποίων και δυνθτικϊν προμθκευτϊν του δθμοςίου) για τθν εφαρμογι πράςινων πρακτικϊν κατά τθν παραγωγι και 
εμπορία προϊόντων και υπθρεςιϊν 

– Ενίςχυςθ επιχειριςεων (μεταξφ των οποίων και δυνθτικϊν προμθκευτϊν του δθμοςίου) για τθν πιςτοποίθςθ των παραγομζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν 

– Δράςεισ για τθ δθμιουργία νζου πλαιςίου, ςυντονιςτικοφ κζντρου, κακϊσ και αξιοποίθςθ ςυνεργειϊν και ςυμπλθρωματικοτιτων για τθν αναβάκμιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. 

– Ενίςχυςθ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςε όλο το φάςμα τθσ  εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Ανάπτυξθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςε 
επίπεδο επιχείρθςθσ. Ανάπτυξθσ υποδομϊν και υπθρεςιϊν εφοδιαςτικισ αλυςίδασ για λογαριαςμό τρίτων (third party logistics). Δθμιουργία νζων 
διαμετακομιςτικϊν κζντρων και επζκταςθ υπαρχόντων κζντρων logistics και ςε δραςτθριότθτεσ διαμετακομιςτικοφ εμπορίου. 

– Κοινζσ δράςεισ εςωτερικοφ – εξωτερικοφ εμπορίου 

– Δθμιουργία κοινοπραξιϊν / δικτφων / clusters μεταξφ εμπορικϊν επιχειριςεων για τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, βελτιωμζνων όρων προμικειασ, κοινϊν 
ενεργειϊν προϊκθςθσ κ.ο.κ. 

– Συμμετοχι των εμπορικϊν επιχειριςεων ςε αλυςίδεσ αξίασ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν τόςο παραγωγικζσ επιχειριςεισ όςο και ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ 
επιχειριςεισ όπωσ προμθκευτζσ, διανομείσ πωλθτζσ κλπ. 

– Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ “Ανοικτϊν Εμπορικϊν Κζντρων (Open Malls)”. 



Κείμενο διαβοφλευςησ για τη διαμόρφωςη και διατφπωςη προτάςεων ςτρατηγικήσ και προτεραιοτήτων ςτον τομζα του εμπορίου, ςε εθνικό (τομεακό και 
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– Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ Θεματικϊν Αγορϊν. 

– Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ εμπορικϊν ηωνϊν για μικροφσ λιανοπωλθτζσ. 

 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ενίςχυςθ των ικανοτιτων των ΜΜΕ να εμπλακοφν ςε διαδικαςία ανάπτυξθσ και καινοτομίασ (ΕΤΠΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Υπθρεςίεσ μίασ ςτάςθσ ςτα πεδία τθσ μεταφοράσ γνϊςθσ, τεχνολογίασ και καινοτομίασ, τθσ υποςτιριξθσ ςυνεργαςιϊν και ςυμπράξεων (cluster support 
services), τθσ διαμεςολάβθςθσ για πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ, του ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, τθσ εξωςτρζφειασ και τθσ ίδρυςθσ νζων 
επιχειριςεων. 

– Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ (ιδιαίτερα τθσ οργανωτικισ καινοτομίασ και τθσ καινοτομίασ marketing) για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των εμπορικϊν 
επιχειριςεων. Στθν προςπάκεια αυτι ςθμαντικό ρόλο κα διαδραματίςει θ εφαρμογι των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτισ επιχειρθςιακζσ 
λειτουργίεσ. 

– Αξιοποίθςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων για τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν ζνταςθσ γνϊςθσ 

7.4 Θ 4: Τποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ ςε μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα ςε όλουσ τουσ τομείσ 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ρροϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ ανανεϊςιµων πθγϊν ενζργειασ ςτισ ΜΜΕ (ΕΤΡΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Δράςεισ για τθν ορκολογικι διαχείριςθ – εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε κτιρια του εμπορικοφ τομζα. 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Στιριξθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ ανανεϊςιµων πθγϊν ενζργειασ ςτισ δθµόςιεσ υποδοµζσ, ςυµπεριλαµβανοµζνων των 
δθµόςιων κτιρίων, και ςτον τοµζα τθσ ςτζγαςθσ (ΕΤΡΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Δράςεισ για τθν ορκολογικι διαχείριςθ – εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε δθμόςια κτιρια του εμπορικοφ τομζα. 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ρροϊκθςθ τθσ ςυµπαραγωγισ θλεκτριςµοφ και κερµότθτασ υψθλισ απόδοςθσ (ΕΤΡΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Δράςεισ για τθν τρι-παραγωγι ενζργειασ (θλεκτριςμόσ, κζρμανςθ, ψφξθ) ςε εμπορικά κζντρα και άλλα κτιρια του τομζα του εμπορίου. 

7.5 Θ 5: Προϊκθςθ τθσ προςαρµογισ ςτθν κλιµατικι αλλαγι, τθσ πρόλθψθσ και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων  



Κείμενο διαβοφλευςησ για τη διαμόρφωςη και διατφπωςη προτάςεων ςτρατηγικήσ και προτεραιοτήτων ςτον τομζα του εμπορίου, ςε εθνικό (τομεακό και 
περιφερειακό) επίπεδο 
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Επενδυτικι προτεραιότθτα: Υποςτιριξθ επενδφςεων αποκλειςτικά για τθν προςαρµογι ςτθν κλιµατικι αλλαγι 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Βελτίωςθ του μικροκλίματοσ ςε εμπορικά κζντρα και αγορζσ με φφτευςθ δζντρων και κατάλλθλο αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό. 

7.6 Θ 6: Προςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικισ χριςθσ των πόρων 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: ∆ράςθ για τθ βελτίωςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, αναηωογόνθςθ των υποβακµιςµζνων βιοµθχανικϊν εκτάςεων και µείωςθ τθσ 
ατµοςφαιρικισ ρφπανςθσ (ΕΤΡΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Δράςεισ για τθν αποδοτικι χριςθ των πόρων ςε κτιρια του εμπορικοφ τομζα (π.χ. εξοικονόμθςθ νεροφ, εκμετάλλευςθ των παραπροϊόντων και υποπροϊόντων). 

– Δθμιουργία κεματικϊν αγορϊν (κυρίωσ ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ των πόλεων) 

7.7 Θ 7: Προϊκθςθ των βιϊςιμων μεταφορϊν και άρςθ των εμποδίων ςε βαςικζσ υποδομζσ δικτφων 

Σθμείωςθ: Οι δράςεισ που αφοροφν τισ εμπορευματικζσ μεταφορζσ εντάςςονται ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ 3 και 11. 

7.8 Θ 8: Προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ανάπτυξθ επενδφςεων για τθν αυτό-απαςχόλθςθ, τισ µικρο-επιχειριςεισ και τθ δθµιουργία επιχειριςεων (ΕΤΡΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Δθμιουργία εμπορικϊν ηωνϊν για μικροφσ λιανοπωλθτζσ. 

– Ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυςτιματοσ mentoring για νζουσ επιχειρθματίεσ. 

 Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ενίςχυςθ τθσ φιλικισ προσ τθν απαςχόλθςθ ανάπτυξθσ, µζςω τθσ ανάπτυξθσ του τοπικοφ δυναµικοφ ωσ µζροσ τθσ χωρικισ ςτρατθγικισ 
ςυγκεκριµζνων περιοχϊν, µεταξφ άλλων βελτιϊνοντασ τθν πρόςβαςθ προσ και τθν ανάπτυξθ ςυγκεκριµζνων φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων (ΕΤΡΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ “Ανοικτϊν Εμπορικϊν Κζντρων (Open Malls)” 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Αυτό-απαςχόλθςθ, επιχειρθµατικότθτα και δθµιουργία επιχειριςεων (ΕΚΤ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Δθμιουργία μόνιμου δικτφου – φόρουμ για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτον τομζα του εμπορίου με τθ ςυμμετοχι επιμελθτθρίων, ενϊςεων 
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παραγωγϊν και εμπόρων, ερευνθτικϊν και πανεπιςτθμιακϊν κζντρων και τθσ αυτοδιοίκθςθσ. 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ρροςαρµογι των εργαηοµζνων, των επιχειριςεων και των επιχειρθµατιϊν ςτθν αλλαγι (ΕΚΤ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Ενδυνάμωςθ ανζργων πρϊθν μιςκωτϊν, αυτοαπαςχολοφμενων και επιχειρθματιϊν κακϊσ και αυτϊν που απειλοφνται με ανεργία για ομαλι αλλαγι ρόλου 
ςτθν αγορά εργαςίασ. 

– Ενδυνάμωςθ των κοινωνικϊν εταίρων ΓΕΣΕΒΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ) και άλλων ςυλλογικϊν φορζων του εμπορίου (ΕΣΕΕ, Επιμελθτιρια και Κεντρικι Ζνωςθ αυτϊν κλπ.) 
προκειμζνου να υποςτθρίξουν αποτελεςματικότερα τα μζλθ τουσ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ και να ςυμβάλουν εποικοδομθτικά ςτον κοινωνικό 
διάλογο. 

– Επιμόρφωςθ επαγγελματιϊν / επιχειρθματιϊν / ςτελεχϊν επιχειριςεων ςτον τομζα του Εμπορίου ςε κζματα όπωσ εξωςτρζφεια / ανάπτυξθ εξαγωγϊν, 
λειτουργία επιχείρθςθσ ςε ςυνκικεσ κρίςθσ, πράςινθ επιχειρθματικότθτα, εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ, ανάπτυξθ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ, ςφςταςθ και 
λειτουργία ςυςτάδων επιχειριςεων (clusters), διαχείριςθ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και διαμετακομιςτικό εμπόριο, θλεκτρονικι τιμολόγθςθ, Business Planning & 
Budgeting, Υποχρεϊςεισ MME ζναντι Δθμόςιων Φορζων/ Οργανιςμϊν και τρίτων, Διερεφνθςθ εναλλακτικϊν προμθκευτϊν, ζξυπνεσ αγορζσ και 
διαπραγμάτευςθ. 

– Ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ (και ςε θλεκτρονικι μορφι) και εν ςυνεχεία εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των ςτελεχϊν επιχειριςεων ςε κζματα θλεκτρονικοφ 
εμπορίου. 

7.9 Θ 9: Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ. 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Στιριξθ για φυςικι, οικονοµικι και κοινωνικι αναηωογόνθςθ υποβακµιςµζνων αςτικϊν και αγροτικϊν κοινοτιτων και περιοχϊν (ΕΤΡΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Δθμιουργία κεματικϊν αγορϊν (κυρίωσ ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ των πόλεων) 

Τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα (Community-led local development strategies) (ΕΚΤ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Δράςεισ ενίςχυςθσ μικρϊν εμπορικϊν επιχειριςεων και ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με άλλουσ τομείσ. 

7.10 Θ 10: Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και τθ δια βίου μάκθςθ 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ διά βίου µάκθςθ, αναβάκµιςθ των δεξιοτιτων και ικανοτιτων του εργατικοφ δυναµικοφ, 
ςυµπεριλαµβανοµζνων των µακθτευόµενων, και αφξθςθ τθσ ςφνδεςθσ των ςυςτθµάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ µε τθν αγορά εργαςίασ (ΕΚΤ) 
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Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Ενθμζρωςθ κοινοφ και πωλθτϊν για τα δικαιϊματα του καταναλωτοφ και τισ ορκζσ πρακτικζσ (μθ παραπλανθτικισ) αναγραφισ των τιμϊν των προςφορϊν κ.ά. 
Ανάρτθςθ αυτϊν ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν κ.ά. 

– Ενθμζρωςθ – επιμόρφωςθ καταναλωτϊν ςε κζματα θλεκτρονικοφ εμπορίου. 

7.11 Θ 11: Ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ και αποτελεςματικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Επζνδυςθ ςτθ κεσµικι ικανότθτα και ςτθν αποτελεσµατικότθτα τθσ δθµόςιασ διοίκθςθσ και των δθµοςίων υπθρεςιϊν µε ςτόχο τισ 
µεταρρυκµίςεισ, τθν καλφτερθ κανονιςτικι ρφκµιςθ και τθ χρθςτι διακυβζρνθςθ (ΕΚΤ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Χαρτογράφθςθ των αγορϊν: Ρροςδιοριςμόσ ςχετικϊν αγορϊν τθσ οικονομίασ (ηιτθςθ, εγχϊρια προςφορά, ειςαγωγζσ, εξαγωγζσ, νομικό κακεςτϊσ, κατάςταςθ 
του ανταγωνιςμοφ κ.τ.λ.). Ανάπτυξθ βάςεωσ δεδομζνων ςε επίπεδο επιμζρουσ αγακϊν και γεωγραφικϊν περιοχϊν. Ζνταξθ/αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν ςε 
κλαδικζσ και διακλαδικζσ, χωρικζσ-περιφερειακζσ και διαχωρικζσ αναλφςεισ και, ει δυνατόν, μακροοικονομικό υπόδειγμα, ϊςτε να ςυμβάλει εμπεριςτατωμζνα 
ςτθν διερεφνθςθ των ςυνεπειϊν για τθν οικονομία, τον ςχεδιαςμό/αναςχεδιαςμό τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ κ.τ.τ. 

– Μελζτθ και αξιολόγθςθ του κεςμικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει τισ δραςτθριότθτεσ του τομζα του εμπορίου – διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ 
προτάςεων για τθν απλοποίθςθ του εν λόγω πλαιςίου με ςτόχο τθν άρςθ των εμποδίων και τθ μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν για τισ επιχειριςεισ (ενδεικτικά 
πεδία παρζμβαςθσ: αδειοδοτιςεισ / πιςτοποιιςεισ / εγκρίςεισ για τθν εγκατάςταςθ μονάδων, εξαγωγζσ – ειςαγωγζσ, μεταφορά προϊόντων). 

– Κωδικοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ τθσ ΓΓΕ και τθσ ΓΓΚ (Νόμοι, ΡΔ, Αποφάςεισ, Αγορανομικζσ Διατάξεισ, Εγκφκλιοι, κωδικοποιθμζνεσ απαντιςεισ 
ςυχνϊν ερωτθμάτων, κλπ.) και δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων θ οποία κα είναι προςβάςιμθ ςε κάκε ενδιαφερόμενο (ςυναρμόδιοι φορείσ, κοινωνικοί εταίροι, 
επιχειριςεισ, καταναλωτζσ) μζςω web πλατφόρμασ και κα επικαιροποιείται ςφμφωνα με τθν εξζλιξθ τθσ νομοκεςίασ.  

– Αναμόρφωςθ, προςαρμογι και λειτουργικι ενοποίθςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων Μθτρϊου Τιρθςθσ Κυρϊςεων τθσ ΓΓΕ και ΟΡΣΡΑ, ςτο πλαίςιο του 
νζου Α.Κ. και άλλων διατάξεων ςτο πλαίςιο του νζου Αγορανομικοφ Κϊδικα και άλλων διατάξεων - Ραρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ των κυρϊςεων από τθν 
αρχικι επιβολι τουσ ζωσ τθν τελικι είςπραξι τουσ. Επιπρόςκετα προβλζπεται θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν αναφορϊν και προγραμματιςμοφ ελζγχων. 

– Δθμιουργία μονάδασ ςτθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου για τθν εποπτεία, τθ ρφκμιςθ και τον ζλεγχο κεμάτων εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και τθν προϊκθςθ τθσ 
ανάπτυξθσ του κλάδου. 

– Εκπόνθςθ μελζτθσ βάςθσ για τθν καταγραφι των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτο θλεκτρονικό εμπόριο, και τθν εκπόνθςθ ςχεδίου δράςθσ για τθν 
περαιτζρω ανάπτυξι του. 

– Ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ (και ςε θλεκτρονικι μορφι) και εν ςυνεχεία εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των ςτελεχϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου ςε 
κζματα θλεκτρονικοφ εμπορίου. 
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– Αναβάκμιςθ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν και αναςχεδιαςμόσ τθσ διανομισ και των διαδικαςιϊν αυτοφ. 

– Δθμιουργία – αξιοποίθςθ Ραρατθρθτθρίου Ειδϊν Χονδρικισ. 

– Αναβάκμιςθ και περαιτζρω αξιοποίθςθ του ΓΕΜΘ και μετεξζλιξι του ςε portal για τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ.. 

– Δθμιουργία γραφείων εξαγωγϊν ςτισ ελλθνικζσ πρεςβείεσ. Ρραγματοποίθςθ δράςεων προβολισ – προϊκθςθσ των ελλθνικϊν προϊόντων ςτισ αγορζσ του 
εξωτερικοφ. 

– Βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και των εποπτευόμενων από αυτιν δθμοςίων φορζων για τθν προϊκθςθσ 
ανταγωνιςμοφ και τθν αξιοποίθςθ των κυρϊςεων (προςτίμων). 

– Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ λειτουργίασ δθμοςίων ςυμβάςεων: Σχεδιαςμόσ δθμιουργίασ Κεντρικϊν Ανακετουςϊν Αρχϊν, οργάνωςθ ςυγκζντρωςθσ ομοειδϊν 
προμθκειϊν για οικονομίεσ κλίμακασ, διαρκϊσ βελτιοφμενθ λειτουργία του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ,) και του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.Δ.Σ.), εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτα θλεκτρονικά μζςα διακυβζρνθςθσ 
ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

– Αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ Μθτρϊου ςθμάτων ςε ςυνδυαςμό με τθ βελτίωςθ τθσ κεςμικισ και διοικθτικισ ικανότθτασ για τθν καταπολζμθςθ του 
παραεμπορίου. 

– Ψθφιοποίθςθ των διαδικαςιϊν εκτελωνιςµοφ κατά τθν εξαγωγι και θ εφαρμογι ενιαίασ κυρίδασ για τισ εξαγωγζσ. 

– Ταχφτερθ εκδίκαςθ δικαςτικϊν υποκζςεων – προϊκθςθ τθσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν. 

– Σφςταςθ Ομάδασ Επιςτθμονικισ Τεκμθρίωςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου (ενδεχομζνωσ και με υποςτιριξθ εξωτερικοφ φορζα). 

– Δθμιουργία θλεκτρονικισ πλατφόρμασ και τράπεηασ οικονομοτεχνικϊν δεδομζνων των φορζων που ςυμμετζχουν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

– Δθμιουργία ολοκλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ προτφπων (standards), επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν δεδομζνων που αφοροφν τα αντικείμενα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

– Ανανζωςθ – αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ μετρολογίασ ϊςτε θ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου να επιτελεί πλθρζςτερα τον ελεγκτικό και εποπτικό ρόλο τθσ – απόκτθςθ 
διαπίςτευςθσ. 

– Αναβάκμιςθ τθσ ικανότθτασ τθσ ΓΓΕ ωσ Ευρωπαϊκοφ κόμβου θλεκτρονικοφ εμπορίου και εποπτικοφ φορζα, ιδιαίτερα όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ ακζμιτων 
εμπορικϊν πρακτικϊν ςτο θλεκτρονικό εμπόριο. 

– Εγκατάςταςθ ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ εκροϊν-ειςροϊν τόςο ςτα πρατιρια υγρϊν καυςίμων, όςο και ςτισ αποκικεσ πετρελαίου 
κζρμανςθσ. 

– Εκπαίδευςθ – ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και των εποπτευόμενων από αυτιν φορζων.. 
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8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΖΟΝΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΕΔΕΣ 

8.1 Εταιρικότθτα 

Θ παροφςα πρόταςθ κα αποτελζςει κείμενο βάςθσ για μία ευρεία διαβοφλευςθ του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ με άλλα υπουργεία και ιδιαίτερα με τουσ 
ςυλλογικοφσ φορείσ του τομζα του εμπορίου. 

Επίςθσ, όλα τα ζγγραφα που αφοροφν τον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό του τομζα Εμπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ κα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Εμπορίου (www.gge.gr). 

 

8.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 

Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων, θ μθ διάκριςθ και θ 
προςβαςιμότθτα ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου ηωισ των δράςεων αρμοδιότθτασ τομζα 
εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ (από το ςχεδιαςμό ζωσ τθν 
ολοκλιρωςθ) κα λθφκοφν μζτρα όπωσ είναι τα εξισ: 

– Κατά το ςχεδιαςμό των δράςεων (π.χ. προετοιμαςία προςκλιςεων / προκθρφξεων) να 
υπάρξει διαβοφλευςθ και ενεργόσ ςυμμετοχι φορζων όπωσ θ Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ 
των Φφλων και θ Εκνικι Συνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία.  

– Κατά τθ δθμοςιοποίθςθ των προςκλιςεων / προκθρφξεων κα λθφκεί μζριμνα ϊςτε μζςω 
των αρμοδίων φορζων του δθμόςιου, του ιδιωτικοφ τομζα και ΜΚΟ και με τθ χριςθ των 
κατάλλθλων κατά περίπτωςθ μζςων θ πλθροφόρθςθ να διαδοκεί ςτο ευρφτερο δυνατό 
ςφνολο των δυνθτικϊν δικαιοφχων / ωφελοφμενων. 

– Κατά τθν επιλογι των προσ ςυγχρθματοδότθςθ ζργων κα εξεταςτεί κατά περίπτωςθ θ 
δυνατότθτα χριςθσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ, τα οποία αφοροφν τθν ιςότθτα των φφλων, τθ 
μθ διάκριςθ και τθν διαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ. 

 

8.3 Βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

Θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ κα αποτελζςει αντικείμενο ειδικϊν δράςεων αλλά και ςθμαντικι 
παράμετρο ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ άλλων δράςεων. 

Από τισ δράςεισ που αφοροφν άμεςα τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ αναφζρεται ενδεικτικά θ αποδοτικι 
χριςθ – εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα κτιρια του εμπορικοφ τομζα. Στισ άλλεσ δράςεισ του 
τομζα του εμπορίου, το κζμα περιβάλλον κα κατζχει κεντρικι κζςθ με χαρακτθριςτικότερο 
παράδειγμα τον επαναςχεδιαςμό και εξορκολογιςμό του ςυςτιματοσ χερςαίων 
εμπορευματικϊν οδικϊν μεταφορϊν, ο οποίοσ κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μζςω τθσ μείωςθσ εκπομπϊν ρφπων, αλλά και τθ μείωςθ του κόςτουσ κακϊσ 
και τθ βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ. 

http://www.gge.gr/
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9. ΕΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΡΩΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ 

Το κείμενο για τισ εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ βαςίηεται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ του ςχεδίου 
ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο υποβλικθκε ςτισ 9 Δεκεμβρίου 2013 ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Οι αιρεςιμότθτεσ που άπτονται των αρμοδιοτιτων του τομζα Εμπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ είναι οι εξισ (βλ. Κανονιςμό Κοινϊν Διατάξεων για τα 
Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – Ραράρτθμα IV): 

Θεματική αιρεςιμότητα 3.1: Υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για τθν προϊκθςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν «Ρράξθ για τθσ Μικρζσ Επιχειριςεισ» *Small 
Business Act (SBA)]. 

Θεματική αιρεςιμότητα 8.2: Αυτοαπαςχόλθςθ, επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία 
επιχειριςεων: θ φπαρξθ τθσ ςτρατθγικοφ πλαιςίου πολιτικισ για τθ ςφςταςθ επιχείρθςθσ χωρίσ 
αποκλειςμοφσ (inclusive startup). 

Γενική αιρεςιμότητα 4 – δημόςιεσ ςυμβάςεισ: Θ φπαρξθ μθχανιςμοφ που διαςφαλίηει τθν 
αποτελεςματικι εφαρμογι των οδθγιϊν 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ και τθν ικανοποιθτικι 
επίβλεψθ και επιτιρθςι τουσ. 

Πςον αφορά τθν εκπλιρωςθ των ανωτζρω αιρεςιμοτιτων, ςθμειϊνονται τα ακόλουκα: 

Η θεματική αιρεςιμότητα 8.2 ςυνδζεται με τθ θεματική αιρεςιμότητα 3.1. Θ τελευταία 
ικανοποιείται δεδομζνου ότι ζχουν κεςμοκετθκεί τα μζτρα που προβλζπονται ςτα κριτιρια 
εκπλιρωςθσ τθσ αιρεςιμότθτασ (βλ. Κανονιςμό Κοινϊν Διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά 
Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – Ραράρτθμα IV). 

Ειδικότερα ανά κριτιριο θ κατάςταςθ ζχει ωσ εξισ:  

Κριτιριο 1: Οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ είναι: (a) Μζτρα για τθ μείωςθ του κόςτουσ και  του 
χρόνου ίδρυςθσ επιχειριςεων λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ςτόχουσ του Small Business Act  και 
(β) μζτρα για τθν χοριγθςθ αδειϊν ζναρξθσ και άςκθςθσ τθσ ειδικότερθσ δραςτθριότθτασ 
μιασ επιχείρθςθσ 

Το κριτιριο πλθροφται μετά τθν ψιφιςθ των Νόμων 4072/2012 και 3982/2011.  

Ο Νόμοσ 4072/2012 «Βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ – Νζα Εταιρικι Μορφι – 
Σιματα – Μεςίτεσ ακινιτων – υκμίςεισ κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ 
διατάξεισ» περιλαμβάνει ςτο πρϊτο του μζροσ (άρκρα 1 ζωσ 42) διατάξεισ για τθ βελτίωςθ του 
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ (οριηόντιεσ διατάξεισ αδειοδότθςθσ, βελτίωςθ κακεςτϊτοσ 
ςτρατθγικϊν επενδφςεων, ρυκμίςεισ για αρχαιολογικζσ ζρευνεσ και εργαςίεσ ςτο πλαίςιο 
μεγάλων ιδιωτικϊν ζργων, Ηϊνθ Καινοτομίασ Θεςςαλονίκθσ, εποπτεία αγοράσ βιομθχανικϊν 
προϊόντων και υπθρεςιϊν ποιότθτασ, εξωτερικό εμπόριο). Το δεφτερο μζροσ του Νόμου 
αφοράσ τισ Ιδιωτικζσ Κεφαλαιουχικζσ Εταιρείεσ. Σφμφωνα με το Νόμο 4072/12, παρ. 1, όλεσ οι 
αδειοδοτικζσ υπθρεςίεσ πρζπει να ανακεωριςουν τισ διαδικαςίεσ που εφαρμόηουν ϊςτε να 
επιτφχουν ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο χρόνου και κόςτουσ. 

Ο Νόμοσ 3982/2011 αφορά τθν απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ τεχνικϊν επαγγελματικϊν και 
μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων και επιχειρθματικϊν πάρκων (ΦΕΚ 143/2011 Τεφχοσ Α’), 
τροποποιικθκε και ιςχφει με το Νόμο 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/2011), το Νόμο 4072/2012 και 
το Νόμο 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/2013). Ο Νόμοσ προβλζπει το όριο των 3 μθνϊν με τθν 
προχπόκεςθ ότι ζχει εξαςφαλιςτεί το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν  (αρκρ 17 – 40).  

Κριτιριο 2: Η φπαρξθ ενόσ μθχανιςμοφ για τθν παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ των μζτρων 
του SBA τα οποία υπάρχουν και αξιολογοφν τθν επίπτωςθ ςτισ ΜΜΕ 

http://www.ggb.gr/LinkClick.aspx?fileticket=U1pR8S68mLw%3d&tabid=84&language=el-GR
http://www.ggb.gr/LinkClick.aspx?fileticket=vqhmMLTNsdU%3d&tabid=84&language=el-GR
http://www.ggb.gr/LinkClick.aspx?fileticket=o_ncE6PyLOQ%3d&tabid=84&language=el-GR
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Το Εκνικό Συμβοφλιο για τθν Ανταγωνιςτικότθτα και τθν Ανάπτυξθ ςυςτάκθκε με το Ν 
3912/2011 (Αρκρ. δωδζκατο)  όπου προβλζπεται θ  λειτουργία ενόσ ςυνεκτικοφ οργάνου που 
μπορεί μεταξφ άλλων να παρακολουκεί τθν εφαρμογι των μζτρων του SBA.  

Σφμφωνα με το Ν 4048/2012 (υκμιςτικι Διακυβζρνθςθ: Αρχζσ, Διαδικαςίεσ και Μζςα Καλισ 
Νομοκζτθςθσ), προβλζπεται το πλαίςιο για τθν αξιολόγθςθ τθσ επίπτωςθσ των νζων 
νομοκετθμάτων ςτθν οικονομία, τθν κοινωνία, τθ διοίκθςθ και το Ρεριβάλλον.   

Το Ραρατθρθτιριο για τισ ΜΜΕ αποτελεί τθ βάςθ για τθν εφαρμογι και τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ πολιτικισ ςχετικά με τισ ΜΜΕ με ζμφαςθ ςτα ςτατιςτικά και  δθμογραφικά ςτοιχεία κακϊσ 
και με τισ τάςεισ ςτον τομζα  των ΜΜΕ.   

Η γενική αιρεςιμότητα 4 (δημόςιεσ ςυμβάςεισ) επίςθσ ικανοποιείται δεδομζνου ότι ζχουν 
κεςμοκετθκεί όλα τα μζτρα που προβλζπονται ςτα κριτιρια εκπλιρωςθσ τθσ αιρεςιμότθτασ. 
Ειδικότερα, ανά κριτιριο, θ κατάςταςθ ζχει ωσ εξισ: 

Κριτιριο 1: Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των κανόνων τθσ ΕΕ για τισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μζςω των κατάλλθλων μθχανιςμϊν 

Το κριτιριο πλθροφται γιατί  

(α) ζχει γίνει πλιρθσ ενςωμάτωςθ των Οδθγιϊν δθμοςίων ςυμβάςεων 2004/17 και 2004/18 με 
τα ΡΔ 59/2007 (Αϋ63) και ΡΔ 60/2007 (Αϋ64) αντίςτοιχα, και 

(β) ζχουν γίνει ρυκμίςεισ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ ςφαλμάτων ςε όλο το φάςμα του 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ, υλοποίθςθσ και ελζγχου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ιδιαίτερα όςον 
αφορά τα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα: 

 Νόμοσ 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) για τθ «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.): ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ, παρακολοφκθςθ αποδοτικότθτασ 
των φορζων, εποπτεία ελεγκτικϊν οργάνων, δειγματολθπτικοί ζλεγχοι προκθρφξεων-
ςυμβάςεων 

 Ν. 3614/07 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013» (άρκρο 3 παρ. 2 ςτοιχείο (ιδ’)): 
Ρροςυμβατικόσ ζλεγχοσ διακθρφξεων και ςυμβάςεων από τισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ 

 Ν. 4029/13 (ΦΕΚ Αϋ52) περί Ελεγκτικοφ Συνεδρίου: προςυμβατικόσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ 
από το Ελεγκτικό Συνζδριο 

 Αρικμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και 
Ελζγχου (ΦΕΚ Βϋ540), όπωσ ιςχφει: διαδικαςία διοικθτικϊν ι/και επιτόπιων επαλθκεφςεων 
από τισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ, τισ Ενδιάμεςεσ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ (ΕΔΑ), ι τουσ 
Ενδιάμεςουσ Φορείσ Διαχείριςθσ (ΕΦΔ), κακϊσ και επικεωριςεισ ςε δικαιοφχουσ και 
πράξεισ αυτϊν από τθν Αρχι Ριςτοποίθςθσ. Στο πλαίςιο των ανωτζρω διαδικαςιϊν 
επιβάλλονται κατά περίπτωςθ δθμοςιονομικζσ διορκϊςεισ (ζγγραφο COCOF 07/0037/03-
EL 29/11/2007 

Κριτιριο 2: Ρυκμίςεισ οι οποίεσ διαςφαλίηουν διαφανείσ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ςυμβάςεων 

Το κριτιριο πλθροφται λόγω τθσ κεςμοκζτθςθσ και εφαρμογισ του πλαιςίου που αναφζρεται 
ςτθ ςυνζχεια: 

 Νομικό πλαίςιο που διζπει τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν εκτιμϊμενθσ αξίασ 
κάτω των κοινοτικϊν ορίων: ΡΔ 118/2007 (ΦΕΚ Αϋ150), Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Αϋ19), άρκρο 
239 Ν. 4072/2012, Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Αϋ247), Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
Αϋ114), ΡΔ 28/1980 (ΦΕΚ Αϋ 11), ΥΑ 11389/1993 (ΦΕΚ Βϋ185) κακϊσ και επιμζρουσ 
κανονιςμοί προμθκειϊν Νομικϊν Ρροςϊπων. 
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 Νομικό πλαίςιο που διζπει τισ ςυμβάςεισ δθμοςίων ζργων και εκπόνθςθσ μελετϊν και 
παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν εκτιμϊμενθσ αξίασ κάτω των κοινοτικϊν ορίων: Ν. 
3669/2008 (ΦΕΚ Αϋ116) και Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Αϋ42) αντίςτοιχα 

 Ειδικό νομοκζτθμα για πράξεισ τεχνικισ υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ κάτω των κοινοτικϊν 
ορίων: ΡΔ 4/2002 (ΦΕΚ Αϋ3) «Εκτζλεςθ ενεργειϊν τεχνικισ βοικειασ – ςτιριξθσ και 
διαχείριςθ των αντίςτοιχων πόρων» και ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΡ 3628/2010 (ΦΕΚ Βϋ1856)  

 Σφνδεςθ επιλεξιμότθτασ με τιρθςθ ελάχιςτου ορίου δθμοςιότθτασ: άρκρο 38 τθσ 
Υπουργικισ Απόφαςθσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ (ΥΡΑΣΥΔ, αρικμ. 14053 
/ΕΥΣ/1749/27.3.2008, ΦΕΚ Βϋ 540), όπωσ ιςχφει. 

 Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Αϋ120): Δθμιουργία Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθµόςιων 
Συµβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) με το οποίο κα πραγµατοποιείται θλεκτρονικά όλθ θ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ με προχπολογιςκείςα αξία άνω των 60.000 Ευρϊ. 

 Ν. 4013/2011 (άρκρο 11, ΦΕΚ Αϋ204): Σφςταςθ Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων με ςκοπό τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και δθμοςίευςθ ςτοιχείων που 
αφοροφν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (ζργων, προμθκειϊν, υπθρεςιϊν) ανεξάρτθτα από τθ 
διαδικαςία ανάκεςισ τουσ, φψουσ ίςου ι και μεγαλφτερου των 1.000 Ευρϊ. 

 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ112): Εφαρμογι προγράμματοσ Διαφγεια για τθ δθμοςίευςθ ςτο 
διαδίκτυο των περιλιψεων διακθρφξεων, των αποφάςεων και των πράξεων κατακφρωςθσ 
και ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν, υπθρεςιϊν και μελετϊν του 
Δθμοςίου, των ΝΡΔΔ, φορζων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και φορζων των 
οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δευτζρου βακμοφ 

Κριτιριο 3: Ρυκμίςεισ για τθν εκπαίδευςθ και τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ που 
αςχολείται με τθν διαχείριςθ των κονδυλίων 

Το κριτιριο πλθροφται διότι υπάρχουν ρυκμίςεισ για τθν παροχι εκπαίδευςθσ προσ το 
προςωπικό που αςχολείται με τουσ κανόνεσ δθμοςίων ςυμβάςεων από: 

 Τθ ΜΟΔ Α.Ε ( διοργάνωςθ ςυναντιςεων, θμερίδων, ςεμιναρίων, ςυνεδρίων, 
προγραμμάτων e-learning, ςεμιναρίων εικονικισ τάξθσ κλπ) 

 Τθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Ζργων (ΓΓΔΕ) και τθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) ωσ 
προσ κζματα αρμοδιότθτάσ τουσ  (ζργα/ μελζτεσ & προμικειεσ/ υπθρεςίεσ αντίςτοιχα) 

 Το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. (ΕΚΔΔΑ) 

Πςον αφορά τθ διάχυςθ των ςχετικϊν οδθγιϊν και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, θ Ειδικι 
Υπθρεςία Θεςμικισ Υποςτιριξθσ (ΕΥΘΥ – Ν. 3614/2007 Άρκρο 5) κοινοποιεί (είτε εγγράφωσ 
είτε θλεκτρονικά) ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τα ςχετικά με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κείμενα και 
πλθροφορίεσ. 

Θ ανάρτθςθ/ αναηιτθςθ  ςχετικϊν κειμζνων γίνεται ςτισ εξισ επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ: 

 Αναηιτθςθ όλθσ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ περί δθμοςίων ζργων και μελετϊν ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) 

 Άμεςθ και ζγκαιρθ διάχυςθ των πλθροφοριϊν ωσ προσ τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν μζςω τθσ ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΕ (www.gge.gr) και προςφάτωσ τθσ 
θλεκτρονικισ πφλθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(//www.eprocurement.gov.gr). 

 Μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ για το ΕΣΡΑ www.espa.gr παρζχεται πλιρθσ ενθμζρωςθ 
ςχετικά με τισ δράςεισ του ΕΣΡΑ, του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Αλιείασ, τισ 
προςκλιςεισ και προκθρφξεισ δράςεων και δθμοςίων ςυμβάςεων, ςυνζδρια και θμερίδεσ 
που ζχουν υλοποιθκεί μαηί με το ςχετικό υλικό, ςυνεδριάςεισ Επιτροπϊν 
Ραρακολοφκθςθσ, πλθροφορίεσ για τθ νζα προγραμματικι περίοδο 2014- 2020 κ.α. κακϊσ 
και όλα τα ςχετικά νομοκετιματα (Νόμοι, ΡΔ, ΚΥΑ, ΥΑ, Οδθγοί, Εγκφκλιοι) κ.α. 

Θ θλεκτρονικι υποβολι ερωτθμάτων προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ και θ αποςτολι 
απαντιςεων γίνεται μζςω των helpdesk των παρακάτω Γενικϊν Γραμματειϊν και Υπθρεςιϊν:  

http://www.ggde.gr/
http://www.gge.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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 ΕΥΘΥ (http://eythy.espa.gr/) Ε.Υ ΟΡΣ (http://helpdesk.mnec.gr/helpdesk/Login.zul) με 
ερωτιματα ςχετικά με τουσ εν εξελίξει διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

 ΓΓΔΕ ggded17@ggde.gr, d17.a@ggde.gr το οποίο παρζχει άμεςθ πλθροφόρθςθ ςτουσ 
υπαλλιλουσ, ςτισ Επιτροπζσ Διαγωνιςμϊν και γενικότερα ςε όλουσ τουσ φορείσ που 
εκτελοφν δθμόςια ζργα ι εκπονοφν μελζτεσ 

 ΓΓΕ, για ηθτιματα που ανακφπτουν κατά τθ χριςθ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων. 

Κριτιριο 4: Ρυκμίςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ για τθν υλοποίθςθ και 
εφαρμογι των κανόνων τθσ ΕΕ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

Το κριτιριο πλθροφται διότι υπάρχουν μία Ανεξάρτθτθ Αρχι και ζνα ςφνολο  υπθρεςιϊν, θ 
ςτελζχωςθ και θ λειτουργία των οποίων διαςφαλίηουν τθν απαιτοφμενθ διοικθτικι ικανότθτα. 
Ρρόκειται για:  

 Τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΑΔΘΣΥ), Ν. 4013/2011, θ οποία 
παρζχει κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ςχετικά με ηθτιματα δθμοςίων ςυμβάςεων, ειςθγείται 
τθν ζκδοςθ ςχετικϊν εγκυκλίων κλπ. 

 Τθ ΓΓΔΕ (ΡΔ 69/1988, ΦΕΚ Αϋ28, όπωσ ιςχφει) του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων, ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων και μελετϊν 

 Τθ ΓΓΕ (ΡΔ 59/1996, όπωσ ιςχφει, ΦΕΚ Αϋ51) του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ, για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (βλ. άρκρο 
239 Ν. 4072/2012 ΦΕΚ Αϋ 86) κακϊσ και Ειδικζσ Υπθρεςίεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ Συντονιςμοφ 
του ΕΣΡΑ, και ειδικότερα τθσ ΕΥΘΥ (άρκρο 5 παρ. 6β Ν. 3614/07 ΦΕΚ Αϋ267), του ιδίου 
Υπουργείου, ωσ προσ τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο των ςυγχρθματοδοτοφμενων 
προγραμμάτων και δράςεων. 

Πλοι οι παραπάνω φορείσ είναι ςτελεχωμζνοι με το κατάλλθλο εξειδικευμζνο προςωπικό το 
οποίο είτε μζςω προςωπικισ ι τθλεφωνικισ επικοινωνίασ, είτε θλεκτρονικά μζςω mail ι 
helpdesk, αναρτιςεων ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα, μζςω FAQs είτε μζςω κατευκυντιριων 
εγκυκλίων, είτε μζςω ειςθγιςεων ςε ςχετικά ςεμινάρια διαςφαλίηει πλιρωσ τθν ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν και υποςτιριξθ όλων των εμπλεκομζνων ςτθν υλοποίθςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων φορζων. 

http://helpdesk.mnec.gr/
mailto:ggded17@ggde.gr,%20d17.a@ggde.gr%20τ


Κείμενο διαβοφλευςησ για τη διαμόρφωςη και διατφπωςη προτάςεων ςτρατηγικήσ και 
προτεραιοτήτων ςτον τομζα του εμπορίου, ςε εθνικό (τομεακό και περιφερειακό) επίπεδο 
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10. ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ 

Λόγω  τθσ γεωγραφικισ διαςποράσ των εμπορικϊν επιχειριςεων (Κεφάλαιο 2) οι ενιςχφςεισ 
προσ αυτζσ κα πρζπει να καλφπτουν το ςφνολο των Ρεριφερειϊν τθσ χϊρασ. Ωςτόςο, ςτο 
πλαίςιο των δράςεων ενίςχυςθσ των ΜΜΕ του τομζα του εμπορίου, κα πρζπει να λθφκεί 
ιδιαίτερθ μζριμνα για τισ επιχειριςεισ που βρίςκονται ςε ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ 
περιοχζσ και ςτα μικρά νθςιά. Στισ περιοχζσ αυτζσ θ φπαρξθ και διατιρθςθ των μικρϊν 
εμπορικϊν επιχειριςεων ζχει ηωτικι ςθμαςία για τθν εξυπθρζτθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. 
Αντίκετα, γεωγραφικά εντοπιςμζνεσ είναι οι παρεμβάςεισ που αφοροφν τισ εμπορικζσ πφλεσ 
τθσ χϊρασ και τα μεγάλα εμπορευματικά κζντρα. 

Γενικότερα, οι παρεμβάςεισ που αφοροφν το εμπόριο κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του χϊρου, ςτον οποίο υλοποιοφνται (χωρικι διάςταςθ). 

Σφμφωνα με τθ 2θ Εγκφκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για το 
ςχεδιαςμό και τθν κατάρτιςθ του αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ τθσ περιόδου 2014-2020 «θ 
Χωρικι ανάπτυξθ, καλείται να ςυμπλθρϊςει τθν εφαρμογι των προγραμμάτων περιφερειακισ 
ανάπτυξθσ και να μεγιςτοποιιςει τα οφζλθ από τθν άςκθςθ των τομεακϊν πολιτικϊν».  Οι 
προτεινόμενεσ δράςεισ ςτο τομζα του εμπορίου εντάςςονται απόλυτα και ταυτόχρονα 
ςυμβάλλουν ςτον ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα των ςχετικϊν παρεμβάςεων, δεδομζνου ότι οι 
δραςτθριότθτεσ του τομζα ζχουν ζντονθ χωρικι διάςταςθ. 

Ενδεικτικά αναφζρεται ότι ςτο πλαίςιο των Ολοκληρωμζνων Χωρικών Επενδφςεων 
(integrated territorial investments – ITIs) είναι δυνατό να υλοποιθκοφν παρεμβάςεισ μεγάλθσ 
κλίμακασ (ςε διαπεριφερειακό επίπεδο)  όπωσ θ αναδιάρκρωςθ του ςυςτιματοσ 
εμπορευματικϊν μεταφορϊν, θ δθμιουργία εμπορευματικϊν κζντρων κλπ. Ζμφαςθ κα δοκεί 
ςτθν ενίςχυςθ του διαμετακομιςτικοφ εμπορίου με τθ  δθμιουργία νζων διαμετακομιςτικϊν 
κζντρων και τθν επζκταςθ υπαρχόντων κζντρων logistics.  

Στα ςχζδια Σοπικήσ Ανάπτυξησ με Πρωτοβουλία Σοπικών Κοινοτήτων (Community Led Local 
Development - CLLD) είναι δυνατό, ςτο πλαίςιο ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων ςε υπο-
περιφερειακό επίπεδο, να ενιςχυκοφν (άμεςα ι ζμμεςα) μικρζσ επιχειριςεισ του (λιανικοφ 
κυρίωσ) εμπορίου και να υποςτθριχκοφν οι παραγωγοί απομακρυςμζνων κυρίωσ περιοχϊν 
ϊςτε να επιτφχουν τθν θλεκτρονικι προβολι και πϊλθςθ των προϊόντων τουσ. Οι δράςεισ 
ςτιριξθσ των εμπορικϊν επιχειριςεων κα ςυνεργοφν με τισ δράςεισ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ 
(κυρίωσ των κεματικϊν μορφϊν του), με δράςεισ ςτον τομζα του πολιτιςμοφ και βεβαίωσ με 
δράςεισ ενίςχυςθσ του παραγωγικοφ ιςτοφ των περιοχϊν (πρωτογενισ τομζασ και 
μεταποίθςθ). 

Στα ςχζδια βιώςιμησ αςτικήσ ανάπτυξησ είναι δυνατό να περιλθφκοφν και να υλοποιθκοφν με 
ςθμαντικά κοινωνικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφζλθ, δράςεισ όπωσ τα ανοικτά κζντρα 
εμπορίου, θ δθμιουργία εμπορικϊν ηωνϊν για μικροφσ λιανοπωλθτζσ και θ δθμιουργία 
κεματικϊν αγορϊν (κυρίωσ ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ των πόλεων). Ππωσ και ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ (CLLD) οι δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ςυνεργιϊν με τουσ τομείσ του 
τουριςμοφ και του πολιτιςμοφ είναι μεγάλεσ. 
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