
Διαβοφλευςη για τη Διαμόρφωςη των Προτάςεων Στρατηγικήσ και Προτεραιοτήτων ςτον 

Τομζα του Εμπορίου, ςε Εθνικό (τομεακό & περιφερειακό) Επίπεδο τησ Γενικήσ 

Γραμματείασ Εμπορίου. 

Στο πλαίςιο τθσ ςυγκρότθςθσ και διατφπωςθσ προτάςεων ςτρατθγικισ και προτεραιοτιτων 

ςτον τομζα του εμπορίου, ςε εκνικό (τομεακό και περιφερειακό) επίπεδο, ενόψει τθσ νζασ 

προγραμματικισ περιόδου θ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ)  ςυγκρότθςε ομάδα 

εργαςίασ με διακριτικό τίτλο «Ομάδα Σχεδιαςμοφ Προγράμματοσ» (ΟΣΠ). 

Ζργο τθσ ΟΣΠ είναι θ υποςτιριξθ του Υπουργείου ςτισ διαδικαςίεσ του αναπτυξιακοφ 

ςχεδιαςμοφ τθσ περιόδου 2014-2020, όςον αφορά ςτον τομζα Εμπορίου. Στο πλαίςιο αυτό 

ςυμπεριλαμβάνεται θ εκπόνθςθ του κειμζνου των προτάςεων ςτον τομζα εμπορίου ςε 

εκνικό επίπεδο και  θ διαχείριςθ των ποριςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ επί των προτάςεων 

(επεξεργαςία και αξιολόγθςθ ςχολίων και οριςτικοποίθςθ των προτάςεων),  

Στο πλαίςιο εκπόνθςθσ του κειμζνου των προτάςεων θ ΓΓΕ καλεί τουσ εποπτευόμενουσ και 

ςυνεργαηόμενουσ φορείσ ι/και τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ ζργων τθσ επόμενθσ 

προγραμματικισ περιόδου να ςυμμετζχουν ςτθ Διαβοφλευςθ για τθ Διαμόρφωςθ των 

Προτάςεων Στρατθγικισ και Προτεραιοτιτων ςτον Τομζα του Εμπορίου και να προτείνουν 

κζςεισ, προτάςεισ και δράςεισ ςτισ προτεινόμενεσ Βαςικζσ Προτεραιότθτεσ Ανάπτυξθσ του 

Τομζα. Παρακαλοφμε για τθν ανταπόκριςθ και τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων. 

Στο κείμενο τησ διαβοφλευςησ αναλφονται οι προτεινόμενεσ βαςικζσ προτεραιότθτεσ 

ανάπτυξθσ του τομζα, οι κεματικοί ςτόχοι και οι επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ των 

Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ταμείων (ΕΔΕΤ) και προτείνονται Ενδεικτικζσ 

δράςεισ 

Παρακαλοφμε να διατυπϊςετε τισ κζςεισ, προτάςεισ και δράςεισ που ςχετίηονται άμεςα με 

τισ εκάςτοτε Προτεραιότθτεσ. Οι ςτοχευμζνεσ και ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ διευκολφνουν 

τον διάλογο. Αναφορζσ και παραπομπζσ ςε άλλα κείμενα, υλικό ι ςυνδζςμουσ με 

αντίςτοιχο περιεχόμενο, οι οποίεσ τεκμθριϊνουν το ςχόλιο ςασ είναι αποδεκτζσ. Επίςθσ 

αποδεκτζσ είναι θ διατφπωςθ κζςεων, προτάςεων και δράςεων επί των κεματικϊν ςτόχων 

και επενδυτικϊν προτεραιοτιτων των ΕΔΕΤ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο κείμενο 

προετοιμαςίασ τθσ διαβοφλευςθσ. 
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Προτεραιότητα 1 

Στήριξη τησ βιωςιμότητασ, τησ ανταγωνιςτικότητασ και τησ εξωςτρζφειασ των 
εμπορικών επιχειρήςεων ςυμπεριλαμβανομζνησ τησ  προώθηςησ του 
ηλεκτρονικοφ εμπορίου μζςω ενιςχφςεων, τεχνικήσ υποςτήριξησ και θεςμικών 
παρεμβάςεων. Στο πλαίςιο αυτό ςχεδιάηεται να 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 2 

Ανάπτυξη ςφγχρονων υποδομών και υπηρεςιών εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ. Αφορά 
ςτθν ενίςχυςθ του διαμετακομιςτικοφ εμπορίου και ςτθ δθμιουργία κζντρων 
χονδρεμπορικϊν επιχειριςεων και υποδομϊν εφοδιαςτικισ αλυςίδασ για τθν 
υποςτιριξισ τουσ και ςτθ δθμιουργία κζντρων και αποκθκϊν εκτόσ των μεγάλων 
πόλεων, θ ανάπτυξθ ςυμφορτϊςεων και θ δθμιουργία clusters  ςτον τομζα των 
logistics. 

 

 

 

Προτεραιότητα 3 

Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων προςαρμοςμζνων ςτισ ςημερινζσ 
ανάγκεσ των επιχειρήςεων – πρόςβαςη των επιχειρήςεων ςτη χρηματοδότηςη. 

 

 

 

Προτεραιότητα 4 

Διαμόρφωςη του κατάλληλου θεςμικοφ – κανονιςτικοφ πλαιςίου και των 
αναγκαίων υποδομών για την άςκηςη εμπορικών δραςτηριοτήτων 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ολοκληρωμζνων ςυςτημάτων ηλεκτρονικήσ 



διακυβζρνηςησ και παροχήσ υπηρεςιών προσ τισ επιχειρήςεισ. Εντάςςονται 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 χρθματοδότθςθ, του ςτρατθγικοφ 
και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, τθσ εξωςτρζφειασ και τθσ ίδρυςθσ νζων 
επιχειριςεων. 

 

 

 

Προτεραιότητα 5 

Βελτίωςη τησ ικανότητασ τησ Γενικήσ Γραμματείασ Εμπορίου και των 
εποπτευόμενων από αυτήν δημοςίων φορζων για την απρόςκοπτη άςκηςη και 
ενίςχυςη του ρυθμιςτικοφ, ελεγκτικοφ και υποςτηρικτικοφ τουσ ρόλου. 

 

 

 

Προτεραιότητα 6 

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικοφ ςτον τομζα του εμπορίου ςε όλα τα ανωτζρω 
επίπεδα αλλά και η ενδυνάμωςη ανζργων πρώην μιςθωτών, 
αυτοαπαςχολοφμενων και επιχειρηματιών καθώσ και αυτών που απειλοφνται με 
ανεργία για ομαλή αλλαγή ρόλου ςτην αγορά εργαςίασ. 

 

 

 

 


