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1.  

1.1 κοπόσ του ζργου 

Ψο παραδοτζο αυτό αποτελεί το κείμενο εξειδίκευςθσ των δράςεων τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Εμπορίου (ΓΓΕ) για τον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό του τομζα του Εμπορίου τθν 
περίοδο 2014-2020, ςτο πλαίςιο τθσ κατάρτιςθσ του νζου ΕΧΥΑ και των Επιχειρθςιακϊν 
Υρογραμμάτων αυτοφ. Σι δράςεισ που εξειδικεφονται ςτο παραδοτζο αυτό αναφζρονται 
ςτο οριςτικό κείμενο προτάςεων όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε μετά τθ διαβοφλευςθ που 
πραγματοποίθςε θ ΓΓΕ.  

Θ παροφςα ζκκεςθ αποτελεί το τρίτο παραδοτζο του ζργου «Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ 
Διαμόρφωςθ και Διατφπωςθ Υροτάςεων Χτρατθγικισ και Υροτεραιοτιτων ςτον Ψομζα του 
Εμπορίου, ςε Εκνικό (Ψομεακό και Υεριφερειακό) Επίπεδο».  

Σκοπόσ του ζργου είναι θ υποςτιριξθ τθσ Σμάδασ Χχεδιαςμοφ Υρογράμματοσ (ΣΧΥ) και 
των υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου (ΓΓΕ) του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ, μζςω εμπειρογνωμοςυνϊν, για το ςχεδιαςμό και τθν κατάρτιςθ του 
Αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ τθσ περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα για τθ 
διαμόρφωςθ προτάςεων: 

α) για τισ κατευκφνςεισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ 2014-2020,  
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β) για το κείμενο των κζςεων τθσ επόμενθσ προγραμματικισ περιόδου, ςφμφωνα 
με τθν 1θ και 2θ Εγκφκλιο του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για 
το ςχεδιαςμό και τθν κατάρτιςθ του αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ τθσ περιόδου 
2014-2020 και  

γ) τθν εξειδίκευςθ των δράςεων που κα προκφψουν από τα α) και β).  

Ψο ζργο ζχει ανατεκεί από τθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου ςτθν εταιρεία ςυμβοφλων TEC 
A.E. 

 

1.2 Πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου 

Ψο Ωπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ εξζδωςε τον Απρίλιο του 2012 τθν 1θ 
Εγκφκλιο Χχεδιαςμοφ και Ξατάρτιςθσ Αναπτυξιακοφ Υρογραμματιςμοφ. Πε τθν  Εγκφκλιο 
αυτι ηθτικθκαν από τουσ φορείσ προτάςεισ για τθ διαμόρφωςθ των Ξατευκφνςεων 
Εκνικισ Αναπτυξιακισ Χτρατθγικισ 2014-2020, το περιεχόμενο των οποίων ιταν το εξισ:  

1. Θ κζςθ του τομζα ςτο εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ περιβάλλον. 

2. Αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων των παρεμβάςεων ςτον τομζα μζχρι ςιμερα 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ για τθν εικόνα μζχρι το τζλοσ τθσ τρζχουςασ 
περιόδου). 

3. Αναφορά δυνατϊν ςθμείων, αδυναμιϊν, ευκαιριϊν και κινδφνων του τομζα. 

4. Αναφορά βαςικϊν προτεραιοτιτων ανάπτυξθσ του τομζα και ιεράρχθςι τουσ. 

5. Αναγκαίεσ κεςμικζσ και οργανωτικζσ προςαρμογζσ – κάλυψθ των προβλεπομζνων 
από τον Ξανονιςμό «Αιρεςιμοτιτων». 

6. Επιςιμανςθ τθσ χωρικισ – περιφερειακισ διάςταςθσ των τομεακϊν 
προτεραιοτιτων ανάπτυξθσ. 

7. Χυνζργιεσ – ςυμπλθρωματικότθτεσ με τισ τομεακζσ πολιτικζσ 

Χτθ 2θ Εγκφκλιο Χχεδιαςμοφ και Ξατάρτιςθσ Αναπτυξιακοφ Υρογραμματιςμοφ που εξζδωςε 
το Ωπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ διατυπϊνεται ο κεντρικόσ ςτόχοσ του 
Αναπτυξιακοφ Χχεδιαςμοφ για τθν Ελλάδα του 2020, ο οποίοσ διατυπϊνεται ωσ εξισ:  

«Η ςυμβολι ςτθν 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 τθσ αρχζσ τθσ 
αειφόρου ανάπτυξθσ». 

Για τθν επίτευξθ του κεντρικοφ ςτόχου επιλζγονται 5 άξονεσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ τθσ 
χϊρασ, οι οποίοι είναι οι εξισ: 

(i) Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων, 
μετάβαςθ ςτθν ποιοτικι επιχειρθματικότθτα, με αιχμι τθν καινοτομία και αφξθςθ 
τθσ εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ. 

(ii) Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ – ενεργόσ  κοινωνικι 
ενςωμάτωςθ. 

(iii) Υροςταςία του περιβάλλοντοσ – μετάβαςθ ςε μία οικονομία φιλικι ςτο 
περιβάλλον. 

(iv) Ανάπτυξθ – εκςυγχρονιςμόσ – ςυμπλιρωςθ υποδομϊν για τθν οικονομικι και 
κοινωνικι ανάπτυξθ. 
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(v) Βελτίωςθ τθσ κεςμικισ επάρκειασ και τθσ αποτελεςματικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

Χτουσ ανωτζρω άξονεσ προςτίκεται θ αειφόροσ χωρικι ανάπτυξθ, δθλαδι θ  προϊκθςθ τθσ 
αειφόρου και ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ ςτισ περιφζρειεσ, τισ πόλεισ, τισ αγροτικζσ 
περιοχζσ και τισ περιοχζσ με γεωγραφικά μειονεκτιματα. 

 

Ψο όραμα και οι άξονεσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ τθσ χϊρασ παρουςιάςτθκαν και 
ςυηθτικθκαν ςτο 1ο  Εκνικό Αναπτυξιακό Χυνζδριο που πραγματοποιικθκε τον Απρίλιο του 
2013 ςτθν Ακινα. 

Πε βάςθ τισ κατευκφνςεισ αναπτυξιακισ πολιτικισ, κλικθκαν οι φορείσ χάραξθσ πολιτικισ 
να διαμορφϊςουν τισ προτάςεισ τουσ για τθν περίοδο 2014-2020. Ψο κείμενο των 
προτάςεων αυτϊν ζχει τθν ακόλουκθ δομι: 

– Ενότθτα 1: «Ανάλυςθ – Χτοχοκεςία» 

o Ανάλυςθ των ανιςοτιτων, των αναπτυξιακϊν αναγκϊν και των δυνατοτιτων 

o Κεματικοί Χτόχοι (κατά τθν ζννοια του άρκρου 9 του Ξανονιςμοφ Ξοινϊν 
Διατάξεων) που επιλζγονται και ςφνοψθ των κφριων αναμενόμενων 
αποτελεςμάτων για κάκε Κεματικό Χτόχο και κάκε Ευρωπαϊκό Διαρκρωτικό και 
Επενδυτικό Ψαμείο (ΕΔΕΨ) - προτεινόμενεσ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 
(ςφμφωνα με τθσ Ξανονιςμοφσ των ΕΔΕΨ), αντίςτοιχοι ειδικοί ςτόχοι και 
δράςεισ 

o Εφαρμογι οριηόντιων αρχϊν και ςτόχοι πολιτικισ για τθν υλοποίθςθ των ΕΔΕΨ 

– Ενότθτα 2: «Εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ1» 

Υερίλθψθ θ οποία κα περιλαμβάνει (α) εκτίμθςθ για τθν εκπλιρωςθ των 
εφαρμοςτζων κατά περίπτωςθ εκ των προτζρων αιρεςιμοτιτων και (β) δράςεισ, οι 
οποίεσ πρζπει να αναλθφκοφν, οι αρμόδιοι φορείσ και το χρονοδιάγραμμα για τθν 
υλοποίθςι τθσ, ςτθν περίπτωςθ που οι αιρεςιμότθτεσ δεν εκπλθροφνται. 

– Ενότθτα 3: «Χωρικι διάςταςθ» 

Σι ςχετικζσ διευκετιςεισ που διαςφαλίηουν τθν ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ 
χριςθσ των ΕΔΕΨ για τθν εδαφικι ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων περιοχϊν ςε υπο-
περιφερειακό επίπεδο. 

 

Ψο παρόν ζργο ξεκίνθςε ςε μία κρίςιμθ φάςθ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ για τθν 
περίοδο 2014-2020 κατά τθν οποία είχε αποςταλεί ανεπίςθμα ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
ςχζδιο του Εταιρικοφ Χυμφϊνου για το Υλαίςιο Ανάπτυξθσ (ΕΧΥΑ) 2014-2020 (9 
Δεκεμβρίου 2013) και ζχουν δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
οι Ξανονιςμοί για τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ψαμεία (20 Δεκεμβρίου 
2013). Ξατά τθν ολοκλιρωςι του όμωσ το παρόν ζργο ζλαβε υπόψθ του το επίςθμα 
υποβλθκζν (17 Απριλίου 2014) και εγκρικζν από τθν ΕΕ κείμενο του νζου ΕΧΥΑ 2014-
2020,κακϊσ και το κείμενο τθσ ΕΕ : GREECE 2021. 

Χτο πλαίςιο εκπόνθςισ του, το παρόν ζργο ζλαβε επίςθσ υπόψθ του  τθν «3θ Εγκφκλιο για 
τθν κατάρτιςθ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-
2020», ςτθν οποία περιλαμβάνεται θ «αρχιτεκτονικι» των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων 
κακϊσ και τθν κατανομι των πόρων ςε αυτά. Ψο ςχετικό χρονοδιάγραμμα προζβλεπε τθν 

                                                 
1 Διευκετιςεισ που πρζπει να επιτευχκοφν προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι 
υλοποίθςθ. 
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υποβολι πρϊτων ςχεδίων Ψομεακϊν και Υεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων 
ςτο Ωπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ (ΩΥΑΑΡ), ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν 
ςυντονιςμοφ, ςτισ 28 Φεβρουαρίου 2014. Ξατά το χρόνο υποβολισ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ 
(Λοφνιοσ 2014) ζχουν υποβλθκεί ςτο ΩΥΑΑΡ τα δεφτερα ςχζδια Ψομεακϊν και 
Υεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων και ζχουν λθφκεί άτυπεσ παρατθριςεισ 
από τθν ΕΕ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ επίςθμθ υποβολι των ΕΥ τθσ νζασ Υρογραμματικισ Υεριόδου 
πραγματοποιείται ςτισ 17 Λουλίου 2014, τρεισ μινεσ μετά τθν επίςθμθ υποβολι του ΕΧΥΑ 
2014-2020 ςτθν ΕΕ. 
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2.  

2.1 Γενικι παρουςίαςθ μεκοδολογίασ 

Ψο ςφνολο του εκπονοφμενου ζργου είναι δυνατό να διακρικεί ςε δζκα (10) διακριτά αλλά 
ςυςχετιηόμενα πακζτα εργαςίασ (ΥΕ). Θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςυνολικοφ ζργου 
ανά πακζτο εργαςίασ παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια: 

ΠΕ 1: φνοψθ του πλαιςίου ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ ςτον τομζα του Εμπορίου. 

Για τθν αποτφπωςθ και ςφνοψθ του πλαιςίου ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ ςτον τομζα 
του Εμπορίου αναλφονται, μεταξφ άλλων, τα κάτωκι: 

– Ψο υπό διαπραγμάτευςθ (ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) κανονιςτικό πλαίςιο και 
ιδιαίτερα ο Ξανονιςμόσ Ξοινϊν Διατάξεων και οι κανονιςμοί των ΕΔΕΨ (κυρίωσ 
Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ 
Ψαμείου) και ιδιαίτερα οι Κεματικοί Χτόχοι και οι Επενδυτικζσ Υροτεραιότθτεσ που 
αναφζρονται ςτουσ κανονιςμοφσ αυτοφσ. 

– Ψο Ξοινό Χτρατθγικό Υλαίςιο (Υαράρτθμα Λ του Ξανονιςμοφ Ξοινϊν Διατάξεων). 

– Σι εκνικοί ςτόχοι ςτο πλαίςιο τθσ Χτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020». 

– Ψο Εκνικό Υρόγραμμα Πεταρρυκμίςεων (ΕΥΠ) 

– Ψο Πνθμόνιο (The Second Economic Adjustment Programme for Greece). 

– Ψο Ξείμενο Κζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ ςυμφωνίασ 
εταιρικισ ςχζςθσ και προγραμμάτων ςτθν Ελλάδα για τθν περίοδο 2014-2020 (Position 
Paper). 

– Σι κατευκφνςεισ Εκνικισ Αναπτυξιακισ Χτρατθγικισ που περιλαμβάνονται ςτθ 2θ 
Εγκφκλιο. 

– Ψο υπό διαβοφλευςθ ςχζδιο ΕΧΥΑ. 

– Ψο εγκρικζν ΕΧΥΑ 2014-2020 

– Σι προτάςεισ φορζων χάραξθσ πολιτικισ που διαμορφϊκθκαν ωσ ςυνζχεια τθσ 1θσ και 
τθσ 2θσ Εγκυκλίου. 

– Ψο Χχζδιο «Ελλάδα 2021» τθσ Σμάδασ Εργαςίασ του Ευρϊ 

ΠΕ 2: φνοψθ  τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ ςτον τομζα του εμπορίου και 
ςυμπεράςματα. 

Χτο πλαίςιο του 2ου ΥΕ ςυγκεντρϊνονται και αξιοποιοφνται τα ςυμπεράςματα των 
υφιςτάμενων μελετϊν από αξιόπιςτεσ πθγζσ (φορείσ του δθμόςιου και ευρφτερου 
δθμόςιου τομζα και ιδιωτικοί φορείσ), και καταγράφονται και αναλφονται οι αναπτυξιακζσ 
προτάςεισ των Χυλλογικϊν Φορζων Εμπορίου για τθν αξιοποίθςθ του «κοινωνικοφ 
κεφαλαίου» τθσ χϊρασ (ενδεικτικά ΕΧΕΕ, ΧΕΟΥΕ, ΓΧΕΒΒΕΕ, ΕΕL,  κλπ), προκειμζνου να 
προςδιοριςτοφν οι αναπτυξιακζσ ανάγκεσ, δυνατότθτεσ, απειλζσ και ευκαιρίεσ και ο 
προςανατολιςμόσ των τομεακϊν και περιφερειακϊν προτεραιοτιτων τουσ. 

ΠΕ 3: Καταγραφι των αναπτυξιακϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων δράςεων που 
υλοποιοφνται ι υλοποιικθκαν από φορείσ (του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα 
και κοινωνικοοικονομικοφσ εταίρουσ) ςτον τομζα του Εμπορίου, ςε τομεακό αλλά και ςε 
περιφερειακό επίπεδο κατά τθν τρζχουςα (ΕΠΑ) αλλά και τθν προθγοφμενθ 
προγραμματικι περίοδο (Γϋ ΚΠ). 
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Υεριλαμβάνεται θ ςυγκζντρωςθ όλων των διακζςιμων ςτοιχείων για το ςφνολο των 
δράςεων (κεςμικϊν, ανάπτυξθσ υποδομϊν ι/και κρατικϊν ενιςχφςεων) που υλοποιικθκαν 
για τθν ανάπτυξθ του εμπορίου κατά τθν τρίτθ και τθν τζταρτθ προγραμματικι περίοδο. 

Για το ςκοπό αυτό κα αξιοποιθκοφν όλεσ οι πθγζσ ςτοιχείων που κα μπορζςει να ζχει ςτθ 
διάκεςι του ο Ανάδοχοσ όπωσ Εκκζςεισ Ξλειςίματοσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων 
του  Γϋ ΞΥΧ, Ετιςιεσ Εκκζςεισ Ωλοποίθςθσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων του  ΕΧΥΑ, 
Εκκζςεισ Χυμβοφλων Αξιολόγθςθσ ενϊ κα γίνει επεξεργαςία των ςτοιχείων του ΣΥΧ και του 
Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ Ξρατικϊν Ενιςχφςεων.  

Υροκειμζνου να ζχει πρόςβαςθ ςτθ μζγιςτθ δυνατι ποςότθτα πλθροφορίασ, ο Ανάδοχοσ 
κα ςυνεργαςτεί ςτενά με τθν ΣΧΥ τθσ ΓΓ Εμπορίου, με τθν Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ 
(ΕΩΔ) του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα», τθ 
Πονάδα Ανταγωνιςμοφ και Ξρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Χυντονιςμοφ τθσ 
Εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, τθν ΕΩΔ του Επιχειρθςιακοφ 
Υρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», Ενδιάμεςουσ Φορείσ Διαχείριςθσ και 
με όποιον άλλο φορζα / υπθρεςία κρικεί αναγκαίο. 

ΠΕ 4: Καταγραφι μελετϊν αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των ςχετικϊν αναπτυξιακϊν 
δράςεων ςτον τομζα του εμπορίου. 

Κα ςυγκεντρωκεί ο μζγιςτοσ δυνατόσ αρικμόσ των μελετϊν αξιολόγθςθσ των 
αποτελεςμάτων των αναπτυξιακϊν δράςεων ςτον τομζα του εμπορίου. Ενδεικτικά 
αναφζρονται οι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ 
«Ανταγωνιςτικότθτα 2000-2006», του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα 
και Επιχειρθματικότθτα», των Υεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων και των 
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ τρζχουςασ και τθσ 
προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου, του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Ξοινωνία 
τθσ Υλθροφορίασ» και του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Ψθφιακι Χφγκλιςθ». 

Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτα ςυμπεράςματα των προαναφερομζνων εκκζςεων και ςτισ 
ςυςτάςεισ των ςυμβοφλων αξιολόγθςθσ ςε ςυςχζτιςθ  με ενδεχόμενεσ ενζργειεσ 
εφαρμογισ αυτϊν. 

ΠΕ 5: Σεχνικι και επιςτθμονικι υποςτιριξθ τθσ ΟΠ, 

Σ Ανάδοχοσ διακζτει τθν απαιτοφμενθ τεχνικι και επιςτθμονικι επάρκεια και τθν 
ετοιμότθτα ϊςτε να λαμβάνει ζγκαιρα τισ κατευκφνςεισ και τισ ςχετικζσ οδθγίεσ από τθν 
ΣΧΥ, να τισ επεξεργάηεται και να ανταποκρίνεται άμεςα ςε αυτζσ. Θ υποςτιριξθ αυτι κα 
ζχει τθ μορφι ςφνταξθσ ειςθγθτικϊν και ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων, ςυμμετοχισ ςε 
ςυναντιςεισ εργαςίασ, ςυμμετοχισ και υποςτιριξθσ των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ, 
προετοιμαςίασ, υποβολισ και παρουςίαςθσ των παραδοτζων του ζργου. 

ΠΕ 6: Σεχνικι και επιςτθμονικι υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Εμπορίου ςτθ διατφπωςθ – εξειδίκευςθ των προτάςεων του εμπειρογνϊμονα, 

Τςον αφορά τθν υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου, ιςχφουν 
τα αναφερόμενα ςτο προθγοφμενο πακζτο εργαςίασ. 

ΠΕ 7: φνταξθ – διατφπωςθ του κειμζνου προτάςεων του Τπουργείου ςτον τομζα του 
εμπορίου. 

Για τθ ςφνταξθ – διατφπωςθ του κειμζνου προτάςεων του Ωπουργείου ςτον τομζα του 
εμπορίου ο ανάδοχοσ κα διεξάγει ζρευνα πεδίου και διαβοφλευςθ με τθν ευρφτερθ δυνατι 
ςυμμετοχι όλων των εμπλεκομζνων, κα ςυγκεντρϊνει, κα επεξεργάηεται, κα ςυνκζτει και 
κα παρουςιάηει τα κατάλλθλα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τθ διατφπωςθ των αναπτυξιακϊν 
προτεραιοτιτων του Ωπουργείου ςτον τομζα του Εμπορίου. Χτο πλαίςιο του παρόντοσ 
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πακζτου εργαςίασ κα αξιοποιθκοφν και τα αποτελζςματα που κα προκφψουν από τα ΥΕ1, 
ΥΕ2, ΥΕ3 και ΥΕ4. 

ΠΕ 8: Ενεργόσ ςυμμετοχι ςτθν προετοιμαςία και διεξαγωγι τθσ διαβοφλευςθσ των 
προτάςεων και τθ διαχείριςθ (επεξεργαςία και αξιολόγθςθ) των ςχολίων που κα 
προκφψουν από αυτιν. 

Θ ενεργόσ ςυμμετοχι του Αναδόχου ςτθν προετοιμαςία και διεξαγωγι τθσ διαβοφλευςθσ 
των προτάςεων και θ διαχείριςθ (επεξεργαςία και αξιολόγθςθ) από αυτόν των ςχολίων που 
κα προκφψουν από αυτιν, είναι δυνατό να πάρει πολλζσ μορφζσ ανάλογα με τισ ενζργειεσ 
διαβοφλευςθσ που κα πραγματοποιθκοφν και τισ ανάγκεσ που προκφψουν. Ενδεικτικά 
αναφζρονται οι ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

– Χφνταξθ κειμζνου προετοιμαςίασ διαβοφλευςθσ, το οποίο κα βαςίηεται ςτο πρϊτο 
ςχζδιο κειμζνου των προτάςεων του Ωπουργείου ςτον τομζα του Εμπορίου. 

– Χφνταξθ ςυνοπτικοφ κειμζνου, το οποίο κα παρουςιαςτεί ςε ςυνάντθςθ / θμερίδα 
(εφόςον επιλεγεί) διαβοφλευςθσ ςυνοδευόμενο από ςχετικό αρχείο διαφανειϊν 
(PowerPoint). 

– Χυμμετοχι του Ωπεφκυνου του Ζργου (από τθν πλευρά του Αναδόχου) ι άλλου 
εμπειρογνϊμονα ςε ςυναντιςεισ διαβοφλευςθσ και ςτθν θμερίδα με 
τεχνικι/επιςτθμονικι ειςιγθςθ  

– Χφνταξθ ειςθγθτικϊν / ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων για ειδικά κζματα ςτο πλαίςιο των 
επαφϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου με άλλουσ φορείσ του τομζα και άλλεσ 
Γενικζσ Γραμματείεσ και Ωπουργεία.. 

– Επεξεργαςία και αξιολόγθςθ των ςχολίων και προτάςεων που κα προκφψουν από τθ 
διαβοφλευςθ και ενδεχόμενθ ενςωμάτωςθ αυτϊν ςτο ςχζδιο κειμζνου των προτάςεων 
του Ωπουργείου ςτον τομζα του Εμπορίου. 

ΠΕ 9: Ζγκαιρθ διατφπωςθ των οριςτικοποιθμζνων προτάςεων με ςαφι κωδικοποίθςθ 
ακολουκϊντασ αυςτθρά τθ δομι και το περιεχόμενο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ . 

Ψα αποτελζςματα των προθγοφμενων πακζτων εργαςίασ κα οδθγιςουν ςτθ ςφνταξθ του 
κειμζνου των οριςτικϊν προτάςεων ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τα 
αναφερόμενα ςτισ δφο εγκυκλίουσ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για 
το ςχεδιαςμό και τθν κατάρτιςθ αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ. 

ΠΕ 10: φνταξθ – διατφπωςθ κειμζνου εξειδίκευςθσ των δράςεων τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Εμπορίου ςτθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020. 

Πε βάςθ τισ οριςτικοποιθμζνεσ προτάςεισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου, ο Ανάδοχοσ, 
βαςιηόμενοσ ςτα αποτελζςματα όλων των προαναφερόμενων πακζτων εργαςίασ και ςτθ 
γνϊςθ και εμπειρία των μελϊν τθσ Σμάδασ Ζργου, κα προςδιορίςει και κα εξειδικεφςει τισ 
δράςεισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020. Για 
τον προςδιοριςμό και τθν εξειδίκευςθ των δράςεων κα λθφκοφν υπόψθ οι Κεματικοί 
Χτόχοι και οι Επενδυτικζσ Υροτεραιότθτεσ των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν 
Ψαμείων κακϊσ και οι κατευκφνςεισ και προτεραιότθτεσ του εκνικοφ αναπτυξιακοφ 
ςχεδιαςμοφ. Για κάκε μία δράςθ κα δίνονται όλεσ οι βαςικζσ για τθν επιλογι και τθν 
υλοποίθςι τθσ πλθροφορίεσ, μζςω τυποποιθμζνου εντφπου, θ δομι του οποίου 
παρουςιάηεται ςτθν επόμενθ ενότθτα με τίτλο «Υαραδοτζα». 

Για τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ πακζτου εργαςίασ κα χρθςιμοποιθκεί θ προςζγγιςθ 
λογικοφ πλαιςίου (Logical Framework Approach), θ οποία ςυνδζει το ςκοπό ενόσ 
προγράμματοσ (γενικότερα μίασ παρζμβαςθσ), με τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ του, τα 
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αναμενόμενα αποτελζςματα και τισ επιμζρουσ δράςεισ. Ξεντρικό ςτοιχείο τθσ μεκόδου 
αποτελεί ο πίνακασ λογικοφ πλαιςίου (Logframe Matrix). 

 

2.2. Πραγματοποίθςθ ςυνεντεφξεων 

Χτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ ανωτζρω μεκοδολογίασ πραγματοποιικθκαν ςυνεντεφξεισ 
με τθν πολιτικι θγεςία τθσ ΓΓΕ και ειδικότερα με τον Ωφυπουργό Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ, κ. Θανάςθ κορδά και το Γενικό Γραμματζα Εμπορίου, κ. τζφανο 
Κομνθνό. 

Χε υπθρεςιακό επίπεδο  πραγματοποιικθκαν ςυνεντεφξεισ με τθν ΕΩΧΕΔ Εμπορίου, τθν 
ΣΧΥ, το Γενικό Διευκυντι Εςωτερικοφ Εμπορίου, το Γενικό Διευκυντι Διοικθτικισ 
Ωποςτιριξθσ και τθν Υροϊςταμζνθ του Ψμιματοσ Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν και 
Υαραγωγικότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Σργάνωςθσ και Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν. 

Επίςθσ, ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν 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 Σμάδα Ζργου πραγματοποίθςε ςυναντιςεισ – ςυνεντεφξεισ 
με τουσ ακόλουκουσ φορείσ: 

 1. Γενικι Χυνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδοσ (ΓΧΕΒΕΕ)  

2. Εκνικι Χυνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου (ΕΧΕΕ)  

3. Χφνδεςμοσ Επιχειριςεων Οιανικισ Υωλιςεωσ Ελλάδοσ (ΧΕΟΥΕ)  

4. Ελλθνικόσ Χφνδεςμοσ Θλεκτρονικοφ Εμπορίου (GRECA)  

5. Λνςτιτοφτο Ζρευνασ Οιανεμπορίου Ξαταναλωτικϊν Αγακϊν (ΛΕΟΞΑ)  

6. Ελλθνικι Ζνωςθ Υωλιςεων από Απόςταςθ και Θλεκτρονικοφ Εμπορίου (ΕΥΑΠ)  

7. Λνςτιτοφτο Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ ΡΑ & Ξεντρικισ Ευρϊπθσ ΕΥΕ 

8. Ελλθνικι Εταιρεία Logistics 

Για τθν προετοιμαςία των ςυνεντεφξεων και τθ ςυςτθματικι αποτφπωςθ των απόψεων των 
ερωτϊμενων διαμορφϊκθκαν τζςςερισ οδθγοί ςυνζντευξθσ, για τθν πολιτικι θγεςία, τα 
ςτελζχθ τθσ ΣΧΥ, τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ / Υροϊςταμζνουσ των διευκφνςεων τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Εμπορίου, τθν ΕΩΧΕΔ Εμπορίου κακϊσ και για τουσ Ξοινωνικοφσ Εταίρουσ και 
ςυλλογικοφσ φορείσ εμπορίου. Σι οδθγοί αυτοί παρουςιάηονται ςτα Υαραρτιματα I, II, III 
και IV αντίςτοιχα. 

Ψα πορίςματα των ςχετικϊν ςυηθτιςεων / ςυνεντεφξεων ζχουν ενςωματωκεί ςτα επόμενα 
κεφάλαια τθσ παροφςασ ζκκεςθσ. 
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3. 
- –

 

Σ ςχεδιαςμόσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων του ΕΧΥΑ 20014-2020 ξεκίνθςε τυπικά 
τον Λανουάριο του 2014 με τθν ζκδοςθ τθσ «3θσ Εγκυκλίου για τθν κατάρτιςθ των 
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου 2014-2020» από τθ Γενικι 
Γραμματεία Δθμοςίων Επενδφςεων – ΕΧΥΑ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ ςτισ 10 Λανουαρίου. Είχε προθγθκεί θ (ανεπίςθμθ) υποβολι ςτου 
ςχεδίου ΕΧΥΑ 2014-2020 ςτισ 9 Δεκεμβρίου 2013 και θ δθμοςίευςθ, ςτισ 20 Δεκεμβρίου 
2013 ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των Ξανονιςμϊν που αφοροφν τα 
Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ψαμεία. 

Χτθ ςυνζχεια ςυνοψίηονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά του πλαιςίου ςχεδιαςμοφ των 
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων του ΕΧΥΑ όπωσ διαμορφϊνονται με βάςθ το νζο 
κανονιςτικό πλαίςιο, τθ ςτοχοκεςία του ΕΧΥΑ 2014-2020, τθ ςχετικι με το Εμπόριο,  και τα 
αναφερόμενα ςτθν 3θ Εγκφκλιο για τθν «αρχιτεκτονικι» των επιχειρθςιακϊν 
προγραμμάτων του ΕΧΥΑ και τα μζγιςτα ποςοςτά ςυγχρθματοδότθςθσ ςε επίπεδο άξονα 
προτεραιότθτασ ανά Υεριφζρεια. 

 

3.1 Βαςικά θμεία των νζων Κανονιςμϊν για τα Ευρωπαϊκά 
Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Σαμεία. 

Ψα βαςικά ςθμεία των Ξανονιςμϊν για τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ψαμεία 
Διαρκρωτικά Ψαμεία (ΕΔΕΨ) ςυνοψίηονται ςτθν 3θ Εγκφκλιο ωσ εξισ: 

– Συνεκτικότεροσ ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ 

o Ενδυνάμωςθ του ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ, με τον κακοριςμό 11 
κεματικϊν ςτόχων που εξυπθρετοφν τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Χτρατθγικισ 
«Ευρϊπθ 2020» («Ε 2020») και τα Εκνικά Υρογράμματα Πεταρρυκμίςεων 
(ΕΥΠ). Σι 11 κεματικοί ςτόχοι παρουςιάηονται ςε πλαίςιο ςτθν επόμενθ 
ςελίδα. 

o Ωιοκζτθςθ Ξοινοφ Χτρατθγικοφ Υλαιςίου ςε επίπεδο Ζνωςθσ, για όλα τα 
Ψαμεία, επιδιϊκοντασ ςυνζργειεσ και ςυμπλθρωματικότθτεσ για τθν επίτευξθ 
των κοινϊν ςτόχων. 

o Χφναψθ Εταιρικοφ Χυμφϊνου το «νζο ΕΧΥΑ 2014-2020» μεταξφ τθσ Επιτροπισ 
και του κάκε ΞΠ, όπου κα κακορίηονται οι δεςμεφςεισ των εταίρων ςε εκνικό 
και περιφερειακό επίπεδο. 

– Αυςτθρό πλαίςιο επιδόςεων 

o Επικζντρωςθ ςτισ επιδόςεισ και τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Χτρατθγικισ 
«Ε2020», ςτθ βάςθ οροςιμων που ςυνδζονται με ποςοτικοφσ ςτόχουσ εκροϊν 
και αποτελεςμάτων για κάκε άξονα προτεραιότθτασ των Επιχειρθςιακϊν 
Υρογραμμάτων (ΕΥ).  

o Ψο 6% του προχπολογιςμοφ των ςχετικϊν κονδυλίων κα κρατθκεί ωσ 
αποκεματικό επίδοςθσ, για να κατανεμθκεί, κατά τθν ενδιάμεςθ εξζταςθ των 
επιδόςεων, ςτα ΞΠ των οποίων τα Υρογράμματα και οι Άξονεσ προτεραιότθτασ 
κα ζχουν επιτφχει τουσ ενδιάμεςουσ ςτόχουσ τουσ (ορόςθμα).  
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o Αποτυχία τθσ επίτευξθσ των οροςιμων μπορεί να οδθγιςει ςε αναςτολι 
πλθρωμϊν, ενϊ ςοβαρι υςτζρθςθ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων ενόσ 
Υρογράμματοσ ενδζχεται να οδθγιςει ςε δθμοςιοοικονομικζσ διορκϊςεισ ςτο 
τζλοσ τθσ προγραμματικισ περιόδου. 

– Αιρεςιμότθτεσ – προχποκζςεισ καταβολισ τθσ ευρωπαϊκισ χρθματοδότθςθσ 

o Ψο κάκε ΞΠ πρζπει να εκπλθρϊςει ςειρά όρων (αιρεςιμότθτεσ) προκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ των πόρων και να 
εξαςφαλιςτεί θ ροι τθσ χρθματοδότθςθσ: (α) μακρο-οικονομικζσ προχποκζςεισ 
ευκυγραμμιςμζνεσ με τα μζτρα του Χυμφϊνου Χτακερότθτασ και Ανάπτυξθσ, 
(β) εκ των προτζρων προχποκζςεισ ςε ςυνάρτθςθ με διαρκρωτικζσ αλλαγζσ και 
ςτόχουσ του ΕΥΠ. Αδυναμία εκπλιρωςθσ των αιρεςιμοτιτων είναι δυνατόν να 
οδθγιςει ςε αναςτολι τθσ χρθματοδότθςθσ. 

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΔΕΤ 

ΚΧ1: Ενίςχυςθσ τθσ Ζρευνασ τθσ Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και τθσ Ξαινοτομίασ 

ΚΧ2: Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε ΨΥΕ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ 

ΚΧ3: Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςυμπεριλαμβανομζνων και 
αυτϊν του γεωργικοφ τομζα (για το ΕΓΨΑΑ) και του τομζα τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ (για 
το ΕΨΚΑ) 

ΚΧ4: Ωποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ ςε μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα ςε 
όλουσ τουσ τομείσ 

ΚΧ5: Υροϊκθςθ τθσ προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι και τθσ πρόλθψθσ των κινδφνων 

ΚΧ6: Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικισ χριςθσ των πόρων 

ΚΧ7: Υροϊκθςθ των βιϊςιμων μεταφορϊν και άρςθ των εμποδίων ςε βαςικζσ υποδομζσ δικτφων 

ΚΧ8: Υροϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων 

ΚΧ9: Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ. 

ΚΧ10: Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και τθ δια βίου μάκθςθ 

ΚΧ11: Ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ και αποτελεςματικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

Χθμειϊνεται ότι κάκε ζνασ κεματικόσ ςτόχοσ περιλαμβάνει επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ, οι οποίεσ 
αναφζρονται ςτον κανονιςμό κάκε Ψαμείου. 

Θ πολιτικι τθσ ςυνοχισ αποτελεί το κφριο επενδυτικό εργαλείο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» για τθν 
απαςχόλθςθ, τθν ζρευνα και καινοτομία, τθν κλιματικι αλλαγι/ ενζργεια, τθν εκπαίδευςθ, 
τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Για το λόγο αυτό ςτθν 
προγραμματικι περίοδο 2014 - 2020 ηθτείται ςτόχευςθ των πόρων ςε ςυγκεκριμζνουσ 
τομείσ ανάπτυξθσ.  

Τςον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερικισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ), κακορίηεται ςε εκνικό 
επίπεδο, ανάλογα με τθν κατθγορία περιφερειϊν, ςυγκζντρωςθ πόρων ςτθν ζρευνα και 
καινοτομία (κεματικόσ ςτόχοσ 1), τισ Ψεχνολογίεσ Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 
(κεματικόσ ςτόχοσ 2), τθ ςτιριξθ των ΠΠΕ (κεματικόσ ςτόχοσ 3) και τθν οικονομία χαμθλϊν 
εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα (κεματικόσ ςτόχοσ 4). Ειδικά για το κεματικό ςτόχο 4, 
υπάρχουν διακριτζσ υποχρεϊςεισ ςε εκνικό επίπεδο ανά κατθγορία περιφζρειασ. Υιο 
ςυγκεκριμζνα: 

– Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ: Διάκεςθ min 80% των πόρων του ΕΨΥΑ ςε 
εκνικό επίπεδο, ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ 1, 2, 3 και 4 – Min 20% των πόρων ςε εκνικό 
επίπεδο ςτο ςτόχο 4. 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_el.htm
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– Ρεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ: Διάκεςθ min 60% των πόρων του ΕΨΥΑ ςε εκνικό επίπεδο, 
ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ 1, 2, 3 και 4 - Πin 15% των πόρων ςε εκνικό επίπεδο ςτο 
ςτόχο 4 

– Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ: Διάκεςθ min 50% των πόρων του ΕΨΥΑ ςε εκνικό 
επίπεδο, ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ 1, 2, 3 και 4 – Πin 6% των πόρων ςε εκνικό επίπεδο 
ςτο ςτόχο 4 

Για τθ κεματικι ςυγκζντρωςθ ςτο ΕΨΥΑ ορίηεται ακόμα ότι:  

– Σι περιφζρειεσ που χαρακτθρίςκθκαν περιφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου (phasing –out) 
κατά τθν περίοδο 2007-2013 και οι οποίεσ κατατάςςονται ςφμφωνα με τα κριτιρια του 
Γενικοφ Ξανονιςμοφ ςτισ πιο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ τθν περίοδο 2013-2020 
(Αττικι), κεωροφνται-για τθ κεματικι ςυγκζντρωςθ-περιφζρειεσ του ςτόχου μετάβαςθσ 
(δθλ. 60%). 

– Τλεσ οι περιφζρειεσ επιπζδου NUTS 2 που αποτελοφνται από νθςιά που ανικουν ςε 
κράτθ μζλθ τα οποία λαμβάνουν υποςτιριξθ από το Ψαμείο Χυνοχισ (Ρότιο Αιγαίο, 
Λόνια Ρθςιά, Βόρειο Αιγαίο και Ξριτθ)  κεωροφνται –για τθ κεματικι ςυγκζντρωςθ- 
λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιφζρειεσ (δθλ. 50%). 

Επίςθσ ο Ξανονιςμόσ ΕΨΥΑ προβλζπει κατανομι 5% των πόρων ςε εκνικό επίπεδο ςε 
ολοκλθρωμζνεσ ενζργειεσ για βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ.  

Τςον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)2, θ κεματικι ςυγκζντρωςθ ορίηεται ωσ 
εξισ:  

– Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ: Διάκεςθ min 80% των πόρων του ΕΞΨ ςε 
επίπεδο Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, ςε μζχρι πζντε (5) επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 
ΕΞΨ.  

– Ρεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ: Διάκεςθ min 70% των πόρων του ΕΞΨ ςε επίπεδο 
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, ςε μζχρι πζντε (5) επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 

– Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ: Διάκεςθ min 60% των πόρων του ΕΞΨ ςε επίπεδο 
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, ςε μζχρι πζντε (5) επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ  

Επίςθσ, τουλάχιςτον 20% των ςυνολικϊν πόρων του ΕΞΨ ςε κάκε ΞΠ πρζπει να διατεκεί ςτο 
κεματικό ςτόχο 9 «Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ» 

 

3.2 Εκνικι ςτρατθγικι για τθν περίοδο 2014 2020 – Αναφορά ςτο 
Εμπόριο 

Σ αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ για τθν Ελλάδα του 2020 αποβλζπει «ςτθν 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». 

Για τθν επίτευξθ του αναπτυξιακοφ οράματοσ τθσ χϊρασ επιλζγονται ςτο πλαίςιο τθσ 
ςτρατθγικισ οι ακόλουκεσ πζντε χρθματοδοτικζσ προτεραιότθτεσ με κατανομι των πόρων 
ςε όλουσ τουσ κεματικοφσ ςτόχουσ ϊςτε να καλφπτονται τα προβλεπόμενα από τουσ 
κανονιςμοφσ ποςοςτά. 

                                                 
2
 Η Κοινωνική καινοηομία και η διακπαηική ζςνεπγαζία εξαιπούνηαι ηηρ θεμαηικήρ ζςγκένηπωζηρ  
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Χρθματοδοτικι προτεραιότθτα 1: Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ 
των επιχειριςεων (ιδιαίτερα των ΠΠΕ), μετάβαςθ ςτθν ποιοτικι επιχειρθματικότθτα, με 
αιχμι τθν καινοτομία και αφξθςθ τθσ εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ. 

Χρθματοδοτικι προτεραιότθτα 2: Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ικανοτιτων ανκρϊπινου 
δυναμικοφ – ενεργόσ κοινωνικι ενςωμάτωςθ. 

Χρθματοδοτικι προτεραιότθτα 3: Υροςταςία του περιβάλλοντοσ – μετάβαςθ ςε μία 
οικονομία φιλικι ςτο περιβάλλον. 

Χρθματοδοτικι προτεραιότθτα 4: Ανάπτυξθ – εκςυγχρονιςμόσ – ςυμπλιρωςθ υποδομϊν 
για τθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. 

Χρθματοδοτικι προτεραιότθτα 5: Βελτίωςθ τθσ κεςμικισ επάρκειασ και τθσ 
αποτελεςματικότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Χτθ ςυνζχεια παρατίκεται θ αναφορά που γίνεται ςτο επιςιμωσ υποβλθκζν ςχζδιο ΕΧΥΑ 
2014-2020 ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ και ςτο εμπόριο. 

Οι κλάδοι ςτουσ οποίουσ κα δοκεί προτεραιότθτα και αναμζνεται να ζχουν τθ μεγαλφτερθ 
ςυμμετοχι ςτθν οικονομικι μεγζκυνςθ είναι ο τουριςμόσ, θ ενζργεια και το αγρο-
διατροφικό ςφςτθμα. 

 Άλλοι τομείσ με ανοδικι πορεία, όπωσ οι υδατοκαλλιζργειεσ, οι εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ 
υγείασ, θ δθμιουργικι αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και θ ςφγχρονθ ελλθνικι 
δθμιουργία, θ φαρμακευτικι βιομθχανία, θ πλθροφορικι και οι επικοινωνίεσ, θ διαχείριςθ 
των απορριμμάτων, το εμπόριο και οι υπθρεςίεσ εμπορευματικϊν μεταφορϊν επιδιϊκεται 
επίςθσ να ςυμμετζχουν διακριτά ςτθ μεγζκυνςθ.  

Ζνασ τομζασ με οριηόντια αλλά και "αυτογενι" ςυνειςφορά είναι θ ζρευνα και θ 
τεχνολογικι ανάπτυξθ που μπορεί να τροφοδοτεί με νζεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ όλουσ τουσ 
προθγοφμενουσ τομείσ, ςυνειςφζροντασ δραςτικά ςτθν ανάπτυξθ με τθ διάςταςθ τθσ 
καινοτομίασ, ϊςτε να αυξάνουν ςυνεχϊσ τθν παγκόςμια ανταγωνιςτικότθτά τουσ, αλλά και 
να παράγουν νζεσ απ' ευκείασ εκμεταλλεφςιμεσ γνϊςεισ με παγκόςμια εμπορικι αξία (π.χ. 
νζα υλικά με πολλαπλζσ εφαρμογζσ ςε διάφορουσ παραδοςιακοφσ ι νζουσ παραγωγικοφσ 
κλάδουσ).  

Ομοίωσ, θ εκπαίδευςθ και θ διαρκισ κατάρτιςθ αποτελοφν εργαλεία μεταφοράσ και 
διάχυςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων, προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ του παγκόςμιου 
ανταγωνιςμοφ και διαρκοφσ αναβάκμιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.  

Στον τομζα τθσ ενζργειασ, θ υλοποίθςθ δράςεων ενεργειακισ αποδοτικότθτασ μεγάλθσ 
εμβζλειασ κα ςυμβάλει ςτθ μείωςθ του κόςτουσ και ςτθν ανάπτυξθ κλάδων που ςχετίηονται 
με τα υλικά και τισ καταςκευζσ. Οι δράςεισ αυτζσ βαςιςμζνεσ ςτθν εμπειρία που ζχει 
αποκτθκεί από το πρόγραμμα «Εξοικονομϊ κατ’ Οίκον» κα αξιοποιοφν ςυνζργειεσ με 
δράςεισ αξιοποίθςθσ των ΑΠΕ και ανάπτυξθσ τθσ οικο-καινοτομίασ. 

Τζλοσ, μια αποτελεςματικι και αποδοτικι δθμόςια διοίκθςθ, βαςιςμζνθ ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, κα ςτθρίξει ςε ςθμαντικό βακμό τθ μετάβαςθ 
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ προσ το νζο αναπτυξιακό υπόδειγμα.  
 

3.3 Η αρχιτεκτονικι των προγραμμάτων του ΕΠΑ 2014-2020 

Θ αρχιτεκτονικι του νζου ΕΧΥΑ, μζςω τθσ οποίασ κα υλοποιθκεί θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι 
που προβλζπει, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 3θ Εγκφκλιο,  7 Ψομεακά Επιχειρθςιακά 
Υρογράμματα και 13 Υεριφερειακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα. Χυγκεκριμζνα το νζο 
ΕΧΥΑ περιλαμβάνει : 
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Τομεακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία». Ψο 
πολυταμειακό αυτό πρόγραμμα (ΕΨΥΑ και ΕΞΨ) χρθματοδοτεί δράςεισ και ζργα που 
ενιςχφονται κυρίωσ από το ΕΨΥΑ αλλά και από το ΕΞΨ προκειμζνου να εξαςφαλίηεται και θ 
ςυντονιςμζνθ με τισ επενδφςεισ αντιμετϊπιςθ αναγκϊν κατάρτιςθσ των ανκρωπίνων 
πόρων. Αποςκοπεί κυρίωσ ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ Χρθματοδοτικισ 
Υροτεραιότθτασ 1, αλλά και των 3,4 (υποδομζσ ενζργειασ) και 5 (διαρκρωτικζσ 
μεταρρυκμίςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και επιχειρθματικότθτασ). 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ». Ψο πρόγραμμα κα είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό (ΕΨΥΑ και Ψ.Χ.) και 
χρθματοδοτεί μζςω των ταμείων αυτϊν κυρίωσ τισ βαςικζσ υποδομζσ των μεταφορϊν και 
του περιβάλλοντοσ. Αποςκοπεί δε κυρίωσ ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων των 
Χρθματοδοτικϊν Υροτεραιοτιτων 3 και 4. Ζνα μζροσ του προχπολογιςμοφ που αφορά ςτο 
περιβάλλον, και ειδικότερα του Ψαμείου Χυνοχισ, εκχωρείται προσ τα 13 ΥΕΥ, προκειμζνου 
να το διαχειριςκοφν οι Υεριφζρειεσ για τθν υλοποίθςθ κυρίωσ ζργων διαχείριςθσ υγρϊν 
αποβλιτων που αποτελοφν υποχρεϊςεισ και προτεραιότθτα τθσ χϊρασ. 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 
Μάκθςθ». Ψο πρόγραμμα κα είναι πολυτομεακό και μονοταμειακό (ΕΞΨ) και αποςκοπεί 
κυρίωσ ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ Χρθματοδοτικισ Υροτεραιότθτασ 2. 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα». Υεριλαμβάνει δράςεισ 
που αποςκοποφν ςτθν ειςαγωγι μεταρρυκμίςεων μζςω και νζων τεχνολογιϊν και 
πλθροφορικισ ςτον Δθμόςιο Ψομζα. Ψο πρόγραμμα κα είναι πολυτομεακό και 
πολυταμειακό (ΕΨΥΑ και ΕΞΨ) και ςτοχεφει κυρίωσ ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων των 
Χρθματοδοτικϊν Υροτεραιοτιτων 2 και 5. 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Τεχνικι Βοικεια». Ψο πρόγραμμα κα είναι πολυταμειακό 
(ΕΨΥΑ , ΕΞΨ και Ψ.Χ.) και ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ και τθσ εφαρμογισ όλων 
των Ε.Υ. που χρθματοδοτοφνται από τα Διαρκρωτικά Ψαμεία. 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Αγροτικι Ανάπτυξθ». Ψο πρόγραμμα κα είναι πολυτομεακό 
και μονοταμειακό (ΕΓΨΑΑ) και ςτοχεφει κυρίωσ ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων των 
Χρθματοδοτικϊν Υροτεραιοτιτων 1,2 και 3 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Θάλαςςα και Αλιεία». Ψο πρόγραμμα κα είναι μονοταμειακό 
(ΕΨΚΑ) και ςτοχεφει κυρίωσ ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων των Χρθματοδοτικϊν 
Υροτεραιοτιτων 1 και 3 

Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα 

Δεκατρία πολυτομεακά και πολυταμειακά Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα 
(ΡΕΡ), ζνα για κάκε μια από τισ ελλθνικζσ Υεριφζρειεσ, τα οποία περιλαμβάνουν δράςεισ 
και ζργα περιφερειακισ κλίμακασ και χρθματοδοτοφνται από το ΕΨΥΑ και το ΕΞΨ. 
Χτοχεφουν κυρίωσ ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων των Χρθματοδοτικϊν Υροτεραιοτιτων 1, 
3 και 4 κακϊσ και τθσ 2 για τον κοινωνικό αποκλειςμό. Επιπλζον, ςτα ΥΕΥ κα εκχωρθκεί θ 
διαχείριςθ ςθμαντικϊν πόρων του Ψ.Χ. για το Υεριβάλλον και κυρίωσ πόρων που κα 
κατευκυνκοφν ςτθν κάλυψθ των υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ και των Υεριφερειϊν που 
αφοροφν ςτα υγρά απόβλθτα. Ψελικό αποτζλεςμα είναι οι περιφζρειεσ να διαχειρίηονται το 
35% του ακροίςματοσ των πόρων του ΕΨΥΑ, του ΕΞΨ και του ΨΧ. 

Υαράλλθλα ςτισ 13 περιφζρειεσ εκχωρείται από το Ψομεακό Υρόγραμμα τθσ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ θ διαχείριςθ περίπου 30% των πόρων του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ψαμείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 
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3.4 Μζγιςτα ποςοςτά ςυγχρθματοδότθςθσ ςε επίπεδα άξονα 
προτεραιότθτασ ανά Περιφζρεια 

Χτον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται τα μζγιςτα ποςοςτά ςυγχρθματοδότθςθσ ςε 
επίπεδο άξονα προτεραιότθτασ για τισ 13 ελλθνικζσ Υεριφζρειεσ. 

Ρίνακασ 3.1. Μζγιςτα ποςοςτά ςυγχρθματοδότθςθσ ςε επίπεδα άξονα προτεραιότθτασ 
για τισ 13 ελλθνικζσ Ρεριφζρειεσ (Υθγι: «3θ Εγκφκλιοσ για τθν κατάρτιςθ των 
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου 2014-2020»). 

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑ % ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 

Υεριςςότερο αναπτυγμζνεσ 
Αττικι 80% 

Ρότιο Αιγαίο 50% 

Υεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ 

Δυτικι Πακεδονία 80% 

Χτερεά Ελλάδα 50% 

Λόνια Ρθςιά 80% 

Υελοπόννθςοσ 80% 

Βόρειο Αιγαίο 80% 

Ξριτθ 80% 

Οιγότερο αναπτυγμζνεσ 

Ανατολικι Πακεδονία & 
Κράκθ 

90% 

Ξεντρικι Πακεδονία 90% 

Ιπειροσ 90% 

Κεςςαλία 90% 

Δυτικι Ελλάδα 90% 
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4. 
 

4.1 Εμπόριο: ζνασ τομζασ ςθμαντικόσ για τθν ελλθνικι οικονομία 

Ψο εμπόριο αποτελεί ζνα ςθμαντικό τομζα τόςο ςε όρουσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ 
αξίασ όςο και ςε όρουσ απαςχόλθςθσ. Χυγκεκριμζνα, 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). 

Ψο ποςοςτό αυτό ιταν ςτακερά υψθλό τθν περίοδο 2000 – 2011 όπωσ φαίνεται και από το 
Χχιμα 4.1 που ακολουκεί. 
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ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ (%) ΧΣΡΔΦΛΞΣΩ, ΟΛΑΡΛΞΣΩ ΕΠΥΣΦΛΣΩ ΕΥΛΧΞΕΩΩΡ ΣΧΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΠΣΨΣΧΛΞΟΕΨΩΡ, ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ, ΞΑΛ ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘΧ, ΕΡΣΔΣΧΕΛΩΡ 

ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΕΧΨΛΑΧΘΧ ΧΨΘ ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΑΞΑΚΑΦΛΧΨΘ ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘ ΑΛΑ

Σχιμα 4.1: Ποςοςτό ςυμμετοχισ 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 τθσ χϊρασ. 

Εξ ίςου ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι του τομζα του εμπορίου (χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
επιςκευι μθχανοκινιτων) ςτθν απαςχόλθςθ. Ψο ζτοσ 2012 ανιλκε ςτο 17,9 % τθσ 
ςυνολικισ απαςχόλθςθσ ςτθν ελλθνικι οικονομία και ςτο 23,0% τθσ απαςχόλθςθσ ςτον 
ιδιωτικό τομζα. Χε 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 (Χχιμα 4.2). 

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 
Υεριφζρεια 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 
Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ καταλαμβάνει τθν πρϊτθ κζςθ μεταξφ των περιφερειϊν 
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τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των 27με κριτιριο το αντίςτοιχο ποςοςτό για το χονδρικό εμπόριο 
(15,4% ζναντι 7,6 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των 27) *6+3. 
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ΑΦΛΚΠΣΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΧΨΣ ΧΣΡΔΦΛΞΣ ΞΑΛ ΟΛΑΡΛΞΣ ΕΠΥΣΦΛΣ , ΕΥΛΧΞΕΩΘ  ΠΘΧΑΡΣΞΛΡΘΨΩΡ) (ςε χιλ. )

Σχιμα 4.2: Αρικμόσ εργαηομζνων ςε χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευι μθχανοκινιτων. 

 

4.2 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. Ψζλοσ, 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 μείωςθσ των εςόδων, αφξθςθσ των 
φορολογικϊν επιβαρφνςεων, μθ παροχι πίςτωςθσ από τουσ προμθκευτζσ του εξωτερικοφ 
κ.λπ.) *3+.  

Σι 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 (Χχιμα 4.3). 

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 (Χχιμα 4.4) *Υθγι: 
EUROSTAT]. 

Σι δυςμενείσ εξελίξεισ τα τελευταία χρόνια επθρζαςαν όπωσ ιταν αναμενόμενο, τα 
αποτελζςματα των εμπορικϊν επιχειριςεων. Χχετικι ζρευνα τθσ Εκνικισ Χυνομοςπονδίασ 
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 (Χχιμα 4.5) 

                                                 
3
 Σι αρικμοί ςε αγκφλεσ αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία, θ οποία παρατίκεται ςτο τζλοσ του κειμζνου. 
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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. Σι 
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. Χτον τομζα χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επιςκευι 
μθχανοκίνθτων απωλζςκθκαν μεταξφ των ετϊν 2008 και 2012 153.208 κζςεισ εργαςίασ ι 
ποςοςτό 18,4%. Ψο αντίςτοιχο ποςοςτό για το ςφνολο τθσ οικονομίασ ανιλκε ςε 17,2%. 
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Σχιμα 4.3: Ετιςια εκατοςτιαία μεταβολι τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ (ςε ςτακερζσ τιμζσ 
του 2005) 
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Σχιμα 4.4: Ετιςια εκατοςτιαία μεταβολι τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ του τομζα χονδρικό, 
λιανικό εμπόριο, επιςκευζσ οχθμάτων και μοτοςικλετϊν, μεταφορζσ και αποκικευςθ, ξενοδοχεία και 
υπθρεςίεσ εςτίαςθσ (ςε ςτακερζσ τιμζσ). 
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Κφκλοσ εργαςιϊν και αποτελζςματα χριςθσ προ φόρων ςε ατομικζσ, ομόρρυκμεσ και ετερόρρυκμεσ 
εμπορικζσ επιχειριςεισ (ποςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ)

ΞΩΞΟΣΧ ΕΦΓΑΧΛΩΡ ΞΑΚΑΦΑ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΧΦΘΧΘΧ ΥΦΣ ΦΣΦΩΡ

Σχιμα 4.5: Κφκλοσ εργαςιϊν και αποτελζςματα χριςθσ προ φόρων ςε ατομικζσ, ομόρρυκμεσ και 
ετερόρρυκμεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ (ποςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ). 

 

4.3 Προοπτικζσ 

Χφμφωνα 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+: 

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

– Υεριςςότερεσ από 5 ςτισ 10 ΣΕ-ΕΕ και ατομικζσ επιχειριςεισ και 4 ςτισ 10 ΑΕ και ΕΥΕ 
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 (ΣΕ-ΕΕ αφενόσ και ΑΕ-ΕΥΕ 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 ΣΕ-ΕΕ και ατομικζσ 
επιχειριςεισ και 4 ςτισ 10 ΑΕ και ΕΥΕ να προβλζπουν επιδείνωςθ τθσ ρευςτότθτάσ τουσ 
το 2014. 

Τςον αφορά τθν επιβίωςθ ςτθν οικονομικι κρίςθ, τα ςχετικά αποτελζςματα είναι 
ςυνοπτικά τα εξισ: 

– Χχεδόν 4 ςτισ 10 ΑΕ και ΕΥΕ και 5 ςτισ 10 ΣΕ-ΕΕ και ατομικζσ επιχειριςεισ κεωροφν 
αρκετά ι πολφ πικανό να μθν μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ 
τουσ το 2013. 

– Ψο 17% των ΣΕ-ΕΕ και ατομικϊν επιχειριςεων και το 10% των ΑΕ και ΕΥΕ κεωροφν 
πολφ πικανι τθν παφςθ εργαςιϊν τουσ (λουκζτο) μζςα ςτο 2013. 

– Σ 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 ΣΕ-ΕΕ 
και ατομικζσ επιχειριςεισ (5,9%) ςε ςχζςθ με τισ ΑΕ και ΕΥΕ (13,0%). 

Από τα προαναφερόμενα προκφπτει ότι οι προοπτικζσ για το Ελλθνικό Εμπόριο δεν είναι 
βραχυπρόκεςμα αιςιόδοξεσ. 
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Πία άλλθ ςθμαντικι παράμετροσ που κακορίηει τισ προοπτικζσ του Ελλθνικοφ Εμπορίου 
είναι και θ τάςθ για απελευκζρωςθ και άρςθ των περιοριςμϊν που υπάρχουν ςτθν άςκθςθ 
εμπορικϊν δραςτθριοτιτων. Χχετικι μελζτθ του ΣΣΧΑ με τίτλο “Hellenic Competition 
Commission, OECD Competition Assessment Reviews – Greece” *10+ προτείνει προσ τθν 
κατεφκυνςθ αυτι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ για τον τομζα του Εμπορίου όπωσ θ πλιρθσ 
απελευκζρωςθ τθσ λειτουργίασ των εμπορικϊν καταςτθμάτων τισ Ξυριακζσ. Επίςθσ 
προτείνει τθν αντικατάςταςθ των περιοριςμϊν που αφοροφν τθν προϊκθςθ των προϊόντων 
(με εκπτϊςεισ, κουπόνια, δϊρα κλπ.) με ζνα οδθγό για τον τρόπο με τον οποίο οι 
καταναλωτζσ κα πρζπει να ενθμερϊνονται για τισ τιμζσ. Αντίςτοιχεσ προτάςεισ 
διατυπϊνονται και για τισ εποχικζσ πωλιςεισ και τισ εκπτϊςεισ. Επιπροςκζτωσ, προτείνεται 
θ άρςθ των περιοριςμϊν που διζπουν τθ λειτουργία των υπαίκριων αγορϊν. Ψζλοσ, ςτθ 
μελζτθ προτείνεται θ άρςθ των κεςμικϊν περιοριςμϊν ςτθν εμπορία ςυγκεκριμζνων 
προϊόντων όπωσ τα φάρμακα, τα καφςιμα, τα βιβλία κλπ. 

Από τα προαναφερόμενα προκφπτει ότι οι προτάςεισ του ΣΣΧΑ αφοροφν αλλαγζσ ςτο 
υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο και επομζνωσ δεν απαιτοφν ςθμαντικοφσ πόρουσ ϊςτε να 
αποτελζςουν αντικείμενο παρεμβάςεων ςτο ΕΧΥΑ 2014-2020. Εντοφτοισ, επιςθμαίνεται ότι 
ότι θ εφαρμογι τουσ κα δθμιουργιςει ζνα νζο τοπίο ςτον τομζα του Εμπορίου. 
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5. 
-

 

Σι παρεμβάςεισ του ΕΧΥΑ 2007-2013 που αφοροφν τον τομζα του Εμπορίου είναι δυνατό 
να διακρικοφν ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

– Ανάπτυξθ υποδομϊν (υλικϊν και άυλων) 

– Ενιςχφςεισ προσ τισ επιχειριςεισ 

– Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

– Βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

Ψα ζργα που χειρίςτθκε ι χειρίηεται θ ΕΩΔΕΔ εμπορίου παρουςιάηονται ςε τρεισ πίνακεσ 
ςτα παραρτιματα V. Σ πρϊτοσ από τουσ πίνακεσ παρουςιάηει τα ζργα που βρίςκονται ςτθ 
φάςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ ζνταξθσ, ο δεφτεροσ τα ζργα που βρίςκονται ςτθ φάςθ τθσ 
διενζργειασ διαγωνιςμοφ είτε υλοποιοφνται και ο τρίτοσ τα ζργα κρατικϊν ενιςχφςεων με 
χειριςτι τθ ΕΩΧΕΔ Εμπορίου. 

Επιπρόςκετα, επιςυνάπτονται και τα ζργα φορζων ςτον τομζα του Εμπορίου (Υαράρτθμα 
VI). 

 

5.1 Ανάπτυξθ υποδομϊν 

Υαρεμβάςεισ ςτο πεδίο των υποδομϊν (υλικϊν και άυλων) που αφοροφν τον τομζα του 
Εμπορίου, όπωσ το Εκνικό Υαρατθρθτιριο ΠΠΕ, το Υαρατθρθτιριο Εμπορίου (πιλοτικι 
λειτουργία), υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ 
«Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» (ΕΥΑΕ).  

Επειδι τα ζργα αυτά ζχουν «οριηόντιο» δθλ. πανελλαδικό χαρακτιρα και το ΕΥΑΕ ζχει ωσ 
πεδίο παρζμβαςθσ μόνο τισ 8 Υεριφζρειεσ του Χτόχου 1, για να καλυφκεί το ςφνολο τθσ 
χϊρασ εκχωροφνται πόροι προσ τθν Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΥΑΕ από τα 
αντίςτοιχα ΥΕΥ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τζλοσ του Ξεφαλαίου 1. 

Επίςθσ ςτο πλαίςιο του ΕΥΑΕ λειτουργοφν τα χρθματοοικονομικά εργαλεία για τθ 
χρθματοδότθςθ επιχειριςεων (Υρωτοβουλία Jeremie-ανακυκλοφμενεσ πιςτϊςεισ). 

Χτισ υποδομζσ εντάςςονται και ζργα που υλοποιοφν Επιμελθτιρια και άλλοι φορείσ όπωσ θ 
ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, ψθφιακϊν κζντρων για τθ 
διοικθτικι εξυπθρζτθςθ και τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των 
επιχειριςεων. Ψα ζργα αυτά ςτισ 8 Υεριφζρειεσ του Χτόχου 1 χρθματοδοτοφνται από 
Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ψθφιακι Χφγκλιςθ» ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ 5 από τα οικεία ΥΕΥ. 
Επίςθσ, ςτο πλαίςιο του Γϋ ΞΥΧ υλοποιικθκαν ζργα που αξιοποιοφν τθ ψθφιακι τεχνολογία 
όπωσ portal και κζντρα παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικοφ επιχειρείν. 

 

5.2. Ενιςχφςεισ προσ τισ επιχειριςεισ 

Ενιςχφςεισ προσ τισ επιχειριςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν του εμπορικοφ τομζα) 
παρζχονται τόςο από τα Υεριφερειακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα όςο και από τομεακά 
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Επιχειρθςιακά Υρογράμματα (ΕΥΑΕ και Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων). Ακολουκεί 
ςυνοπτικι αναφορά για τθν κάκε μία κατθγορία προγραμμάτων. 

5.2.1 Ενιςχφςεισ προσ τισ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο των ΥΕΥ 

Υρόκειται για προγράμματα ενίςχυςθσ επιχειριςεων (μικρομεςαίων επιχειριςεων - ΠΠΕ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπορικϊν) που χρθματοδοτικθκαν αποκλειςτικά από τα ΥΕΥ 
μετά από ςχετικι ενιαία προκιρυξθ που αφοροφςε όλθ τθ χϊρα. Πζχρι ςιμερα ζχουν 
υλοποιθκεί δφο προγράμματα ενίςχυςθσ επιχειριςεων και πρόκειται να ξεκινιςει άμεςα θ 
υλοποίθςθ ενόσ τρίτου.  

Θ προκιρυξθ για τον πρϊτο κφκλο ενιςχφςεων ζγινε το 2007 και αφοροφςε υφιςτάμενεσ 
επιχειριςεισ των τομζων του εμπορίου και των υπθρεςιϊν. Ψα ςχετικά ζργα ζχουν 
ολοκλθρωκεί. 

Θ προκιρυξθ για το δεφτερο κφκλο ενιςχφςεων ζγινε το 2009 και αφοροφςε υφιςτάμενεσ 
επιχειριςεισ ςτουσ τομείσ του εμπορίου, των υπθρεςιϊν, τθσ μεταποίθςθσ και του 
τουριςμοφ. Ψα ςχετικά ζργα ζχουν ολοκλθρωκεί. 

Θ προκιρυξθ για τον τρίτο κφκλο ενιςχφςεων ζγινε το 2013 και αφοροφςε τθν ενίςχυςθ 
υφιςταμζνων επιχειριςεων όςο και τθ δθμιουργία νζων ςε επιλεγμζνουσ κλάδουσ τθσ 
μεταποίθςθσ, του τουριςμοφ, του εμπορίου και των υπθρεςιϊν. Δεν ςυμπεριελάμβανε τουσ 
κλάδουσ του λιανικοφ εμπορίου. Πζχρι ςιμερα ζχουν επιλεγεί τα προσ ενίςχυςθ 
επενδυτικά ςχζδια και αναμζνεται θ υπογραφι των ςυμβάςεων με τισ επιχειριςεισ. 

5.2.2 Ενιςχφςεισ προσ τισ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο των τομεακϊν ΕΥ 

Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» αποτελεί το 
βαςικό τομεακό πρόγραμμα ενίςχυςθσ των εμπορικϊν επιχειριςεων. Υαράδειγμα 
αποτελοφν οι δράςεισ «Εξωςτρζφεια», για τθν οποία θ περίοδοσ υποβολισ προτάςεων 
ζλθξε τον Σκτϊβριο του 2013. Ζνα άλλο παράδειγμα αποτελεί θ «Δράςθ ενίςχυςθσ των 
εταιρειϊν χερςαίων οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν» Χαρακτθριςτικό των δράςεων 
του ΕΥ «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» είναι ότι αυτζσ είναι περιςςότερο 
ςτοχοκετθμζνεσ και εξειδικευμζνεσ ςε ςφγκριςθ με τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ των ΥΕΥ. 

Χτον τομζα των εφαρμογϊν των Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν δράςεισ για 
τισ εμπορικζσ επιχειριςεισ χρθματοδοτεί το Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ψθφιακι 
Χφγκλιςθ». 

Επειδι οι ςχετικζσ προκθρφξεισ αφοροφν όλθ τθν Ελλάδα και τα ανωτζρω  ΕΥ ζχουν ωσ 
πεδίο παρζμβαςθσ μόνο τισ 8 Υεριφζρειεσ του Χτόχου 1, για να καλυφκεί το ςφνολο τθσ 
χϊρασ εκχωροφνται πόροι προσ τθν Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΥΑΕ από τα 
αντίςτοιχα ΥΕΥ. 

Ψζλοσ, ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Εκνικό Αποκεματικό 
Απροβλζπτων» ενιςχφεται (με μικρά ποςά) θ γυναικεία επιχειρθματικότθτα και ςτον τομζα 
του εμπορίου, ςτισ 8 Υεριφζρειεσ του Χτόχου «Χφγκλιςθ». 

 

5.3 Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

Σι δράςεισ για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ (εργαηομζνων και ανζργων) 
υλοποιοφνται κυρίωσ ςτο πλαίςιο του ΕΥ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ». Για 
παράδειγμα, το Λνςτιτοφτο Πικρϊν Επιχειριςεων τθσ Γενικισ Χυνομοςπονδίασ 
Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδασ (ΛΠΕ ΓΧΕΒΕΕ) ζχει αναλάβει τθν υλοποίθςθ 
«Υρογράμματοσ κατάρτιςθσ/επανακατάρτιςθσ για αυτοαπαςχολοφμενουσ και 
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εργαηόμενουσ ςε επιχειριςεισ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ με ςτόχο τθ βελτίωςθ 
τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ». 

Επίςθσ, δράςεισ που αφοροφν το ανκρϊπινο δυναμικό υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΥ 
«Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων». Ενδεικτικά αναφζρεται το Σλοκλθρωμζνο 
πρόγραμμα για άνεργουσ και επαπειλοφμενουσ άνεργουσ των βιομθχανικϊν κλάδων τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ Υειραιά, μζςω τθσ παροχισ υπθρεςιϊν επαγγελματικισ 
ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ/επανακατάρτιςθσ, το οποίο υλοποιείται από το Εμπορικό 
και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Υειραιά. 

Ψζλοσ, ςτισ  31/12/13 ζλθξε  θ προκεςμία υποβολισ αίτθςθσ ςτο «Υρόγραμμα 
Χυμβουλευτικισ & Επανακατάρτιςθσ Ανζργων – 2θ Ευκαιρία», το οποίο αφορά και 
απολυμζνουσ – ανζργουσ και από τον τομζα του λιανικοφ εμπορίου και χρθματοδοτείται 
από το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων». Ψο πρόγραμμα 
υλοποιείται ςε όλεσ τισ Υεριφζρειεσ εκτόσ από το Ρότιο Αιγαίο και τθ Χτερεά Ελλάδα. 

 

5.4 Αποτίμθςθ δράςεων 

ΕΣΡΑ 2007-2013 

Ψο μζγεκοσ τθσ  χρθματοδότθςθσ των εμπορικϊν επιχειριςεων από τα ΥΕΥ ςτο πλαίςιο του 
ΕΧΥΑ 2007-2013 είναι πολφ ςθμαντικι, τόςο ωσ προσ τον αρικμό των ωφελοφμενων 
επιχειριςεων όςο και ωσ προσ το μζγεκοσ τθσ χρθματοδότθςθσ. Χτον Υίνακα 5.1 που 
ακολουκεί παρουςιάηεται ο αρικμόσ και ο επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ των επενδφςεων 
επιχειριςεων εμπορίου και υπθρεςιϊν που ολοκλθρϊκθκαν ςε ςυνζχεια ςχετικισ 
προκιρυξθσ του ζτουσ 2007. 

Ρίνακα 5.1. Αρικμόσ και επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ των επενδφςεων επιχειριςεων 
εμπορίου και υπθρεςιϊν που ολοκλθρϊκθκαν ςε ςυνζχεια ςχετικισ προκιρυξθσ των 
πζντε ΡΕΡ 2007-2013 (1θ προκιρυξθ, ζτοσ 2007). 

 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΙΘΜΟΣ 

ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ΕΥΩ) 

Χτερεά Ελλάδα 513 44.315.206 

Υελοπόννθςοσ 655 57.519.543 

Ρότιο Αιγαίο 629 54.515.096 

Ξριτθ 859 73.216.753 

Ξεντρικι 
Πακεδονία 

1.819 155.327.187 

Λονίων Ριςων 353 29.815.355 

Κεςςαλία 786 66.926.615 

Ιπειροσ 457 39.074.250 

Δυτικι Πακεδονία 406 33.005.996 

Δυτικι Ελλάδα 593 51.812.670 

Βόρειο Αιγαίο 406 35.252.532 

Αττικι 2.985 253.407.529 

Ανατ. Πακεδονία - 
Κράκθ 

656 56.260.456 

ΣΥΝΟΛΟ 11.117 950.449.188 
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Από τα ςτοιχεία του ανωτζρω πίνακα προκφπτει ότι ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω προκιρυξθσ 
ολοκλθρϊκθκαν περιςςότερα από 11 χιλιάδεσ επενδυτικά ςχζδια με ςυνολικό επιλζξιμο 
προχπολογιςμό που υπερζβθ τα 950 εκατ. ευρϊ με ουςιαςτικι ςυμμετοχι όλων των 
περιφερειϊν ςτθ δράςθ.  

Αντίκετα με τθν προθγοφμενθ δράςθ, από τα ςτοιχεία ζργων με δικαιοφχουσ Επιμελθτιρια 
που αναφζρονται ςτο Υαράρτθμα VI τθσ παροφςασ ζκκεςθσ, προκφπτει ότι πολλά από αυτά 
ζχουν μθδενικζσ πλθρωμζσ. Χφμφωνα με τθν Ζκκεςθ του Συμβοφλου Αξιολόγθςθσ κατά τθ 
διάρκεια υλοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», θ τιμι 
ςτόχοσ του δείκτθ «Χρθματοδοτοφμενεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ των Επιμελθτθρίων προσ 
τισ επιχειριςεισ» για το ζτοσ 2015 είναι 11, ο ςτόχοσ των ενταγμζνων ζργων είναι 
υψθλότεροσ (17) αλλά ο βακμόσ επιτευξιμότθτασ τθσ δράςθσ χαρακτθρίηεται «χαμθλόσ». 
Υαρόμοια εικόνα εμφανίηεται και για τισ 5 «μεταβατικζσ» περιφζρειεσ (εκτόσ από τθ Δυτικι 
Πακεδονία και τθν Χτερεά Ελλάδα όπου ο ςχετικόσ χαρακτθριςμόσ είναι «μεςαίοσ». 
Δεδομζνου ότι το ζτοσ που διανφουμε είναι ζτοσ «νοικοκυρζματοσ» και εξυγίανςθσ των 
ζργων και των προγραμμάτων του ΕΧΥΑ 2007-2013 με ςτόχο το ομαλό κλείςιμο χωρίσ 
ανολοκλιρωτα  ζργα που δεν μποροφν να μεταφερκοφν ςτο επόμενο ΕΧΥΑ, προτείνεται ο 
άμεςοσ εντοπιςμόσ των αιτίων τθσ κακυςτζρθςθσ και θ λιψθ των απαραίτθτων 
διορκωτικϊν μζτρων κακϊσ και θ ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ αυτϊν από 
φορζα με ςχετικι διαχειριςτικι εμπειρία. Χε αντίκετθ περίπτωςθ τα ζργα απεντάςςονται.  

Χφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Ζκκεςθσ του Συμβοφλου Αξιολόγθςθσ κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», ςτον κλάδο «Η. 
ΧΣΡΔΦΛΞΣ ΞΑΛ ΟΛΑΡΛΞΣ ΕΠΥΣΦΛΣ - ΕΥΛΧΞΕΩΘ ΠΘΧΑΡΣΞΛΡΘΨΩΡ ΣΧΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ 
ΠΣΨΣΧΛΞΟΕΨΩΡ», κατανζμεται το 25,6% του προχπολογιςμοφ των ενταγμζνων ζργων 
κρατικϊν ενιςχφςεων του ΕΥ ΨΧ και το οποίο αντιςτοιχεί ςε 747 ενταγμζνα ζργα κρατικϊν 
ενιςχφςεων ςτισ Δράςεισ E-services, E-security, Digi-content, Digi-retail και Ψθφιακό 
Πζλλον Λ και ΛΛ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 17,96 εκ. €. Επίςθσ, ςθμαντικό μζροσ του 
προχπολογιςμοφ των ενταγμζνων ζργων κατανζμεται επίςθσ ςτον κλάδο «Θ. ΠΕΨΑΦΣΦΑ 
ΞΑΛ ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘ», όπου ενιςχφονται 313 επιχειριςεισ και κατανζμεται το 4,9% του 
ςυνολικοφ π/υ των ενταγμζνων ζργων κρατικϊν ενιςχφςεων.  

Ζργα προτεραιότθτασ ςτο ίδιο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα αποτελοφν θ «Ανάπτυξθ Εκνικοφ 
Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υρομθκειϊν (ΕΧΘΔΥ) (e-procurement) και θ 
«Ενίςχυςθ Επιχειριςεων Οιανεμπορίου για τθν Ωλοποίθςθ Ψθφιακϊν Επενδφςεων (Digi-
Retail).  

Ψο πρϊτο ζργο αφορά ςτθν ενόσ Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ, το οποίο 
αναλφεται ςε ζνα ςφνολο διακριτϊν υποςυςτθμάτων που λειτουργοφν παράλλθλα και 
αλλθλεπιδραςτικά και το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

Διαδικτυακι Υφλθ (Portal) Δθμοςίων Υρομθκειϊν  

– Ξατάρτιςθ – Ψροποποίθςθ Ε.Υ.Υ.  

– Χχεδιαςμό Διαγωνιςμϊν και Διάχυςθ Υλθροφοριϊν  

– Χυμφωνίεσ Υλαίςιο και Ανταγωνιςτικόσ Διάλογοσ  

– Θλεκτρονικζσ Δθμοπραςίεσ  

– Θλεκτρ. Υαραγγελίεσ  

– Θλεκτρ. Ψιμολόγθςθ  

– Θλεκτρ. Ξαταλόγουσ  

– Δυναμικά Χυςτιματα Αγορϊν  
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– Δθμιουργία, Ωποβολι και Αξιολόγθςθ Υροςφορϊν  

– Αξιολόγθςθ Ενςτάςεων  

– Διαχείριςθ Χυμβάςεων  

– Απολογιςμό Ε.Υ.Υ.  

– Επιτελικι Υλθροφόρθςθ  

– Θλεκτρονικι Διαχείριςθ Φοϊν Εργαςίασ & Εγγράφων  

– Θλεκτρονικό Υρωτόκολλο  

– Δυνατότθτα Θλεκτρονικϊν Υλθρωμϊν και Υαρακολοφκθςθσ Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν.  

Ψο δεφτερο ζργο προτεραιότθτασ αφορά ςτθν ενίςχυςθ επιχειριςεων λιανεμπορίου για τθ 
βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ τουσ διαχείριςθσ, τθ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ τουσ, με 
αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ αποκικθσ, πωλιςεων, αγορϊν κλπ. και τθν 
ψθφιακι ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ και τθν πρόςβαςθ ςε νζα καταναλωτικά κοινά, 
(θλεκτρονικι προβολι και προϊκθςθ). 

Χφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Ζκκεςθσ του Συμβοφλου Αξιολόγθςθσ κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα και 
Επιχειρθματικότθτα (ΕΡΑΕ) 2007-2013», τα ςτοιχεία ενταγμζνων ζργων κρατικϊν 
ενιςχφςεων για τουσ τρεισ κλάδουσ του Εμπορίου είναι τα εξισ (Υίνακασ 5.2): 

 

Ρίνακασ 5.2. Στοιχεία ενταγμζνων ζργων κρατικϊν ενιςχφςεων για τουσ κλάδουσ του 
Εμπορίου ςτο ΕΡΑΕ. 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΓΑ ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΕΥΩ) 

Οιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο μθχανοκίνθτων 
οχθμάτων και μοτοςικλετϊν 

381 11.731.047,63 

Χονδρικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο μθχανοκίνθτων 
οχθμάτων και μοτοςικλετϊν 

104 6.344.973,73 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επιςκευι μθχανοκίνθτων 
οχθμάτων και μοτοςικλετϊν 

103 4.374.219,84 

ΣΥΝΟΛΟ 588 22.450.241,20 

 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν ίδια ζκκεςθ, οι δράςεισ ανάπτυξθσ υποδομϊν ςτον Ψομζα του 
Εμπορίου περιλαμβάνουν δφο (2) ενταγμζνα ζργα (ςφςταςθ & πιλοτικι λειτουργία Εκνικοφ 
Υαρατθρθτθρίου Εμπορίου και Εμπειρογνωμοςφνθ καταγραφισ και ελζγχου τεκμθρίωςθσ 
των τιμϊν ενδο-ομιλικϊν ςυναλλαγϊν των ελλθνικϊν επιχειριςεων), 
ςυγχρθματοδοτοφμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ 867.571,15 € (0,15% του ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ εντάξεων του Άξονα 3. Χτισ δράςεισ αυτζσ κα πρζπει να προςτεκεί και θ 
παραγωγι Ελλθνικοφ Υροτφπου για τον κακοριςμό των απαιτιςεων προσ τισ οποίεσ πρζπει 
να ςυμμορφϊνονται τα εμπορικά και άλλα καταςτιματα και οι χϊροι ςυνάκροιςθσ κοινοφ, 
προκειμζνου να αξιολογοφνται ωσ «Φιλικά ςε άτομα με αναπθρίεσ». Χφμφωνα με τθν 
ζκκεςθ, αποτελεί ζργο ςθμείο αναφοράσ και υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ για τθν ιςότιμθ 
μεταχείριςθ των πολιτϊν που αντιμετωπίηουν πρόβλθμα αναπθρίασ. Σ προχπολογιςμόσ 
τθσ πράξθσ ανζρχεται ςε 300 χιλ. € (ΔΔ). 
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Χτο πλαίςιο του παραδοτζου, και ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΩΧΕΔ, ηθτικθκε θ ςυνδρομι τθσ Ειδικισ 
Ωπθρεςίασ του Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ (ΣΥΧ) για ζργα:  

– Γ’ ΞΥΧ που αφοροφν εμπόριο και επιμελθτιρια 

– κρατικϊν ενιςχφςεων  ΕΧΥΑ ςε επιχειριςεισ ι φυςικά πρόςωπα που ζχουν ςχζςθ με τθν 

οικονομικι δραςτθριότθτα «Χονδρικό και Οιανικό εμπόριο»,  

– ζργα του ΕΧΥΑ ςφμφωνα με κριτιριο τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ ςτο τομζα του Εμπορίου 

Ωσ προσ τα ςτοιχεία του ΕΧΥΑ 2007-2013, οι εγγραφζσ των ζργων Ξρατικϊν Ενιςχφςεων  ανιλκαν 

ςτισ 34.130 ενϊ οι εγγραφζσ των ζργων Δυνθτικϊν Δικαιοφχων φορζων Εμπορίου ανιλκαν ςτισ 151.  

Σι αποτίμθςθ των ζργων των φορζων Εμπορίου δεν αφοροφν τθν αποτίμθςθ των ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ 
των Υαρεμβάςεων ςτον τομζα, αλλά δευτερογενι επεξεργαςία των ςτοιχείων που παραχωρικθκαν 
από το ΣΥΧ ςτον ανάδοχο.  

 

Φορείσ του Εμπορίου  

Ωσ προσ τουσ φορείσ του Εμπορίου ςτο πλαίςιο του Ε.Υ. Ανταγωνιςτικότθτα και 
Επιχειρθματικότθτα ο ΕΣΠΠΕΧ χρθματοδοτικθκε για δφο Ζργα ωσ ακολοφκωσ:  

Ζργο: Αξιολόγθςθ προτάςεων επιχειρθματικϊν ςχεδίων από τον ΕΣΠΠΕΧ 

Υροχπ/ςμόσ 

Δθμόςιασ 

Δαπάνθσ 

554.384 € 

 Υλθρωμζσ 554.384 € 

Σλοκλιρωςθ 100 % 

Ζναρξθ 01/06/2009 

Οιξθ 05/07/2012 

Ωποζργα 3 
 

Ψο ζργο αφορά τθν υποςτιριξθ τθσ αξιολόγθςθσ 6131 
προτάςεων επιχειρθματικϊν ςχεδίων που υποβλικθκαν 
ςτο πλαίςιο των προκθρφξεων κρατικϊν ενιςχφςεων για 
Ρεανικι και Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα και 73 
προτάςεων επιχειρθματικϊν ςχεδίων τθσ προκιρυξθσ 
«ΕΡΔΩΧΘ – ΩΥΣΔΘΧΘ – ΡΕΕΧ ΥΦΣΣΥΨΛΞΕΧ’, που 
υποβλικθκαν. Επίςθσ περιλαμβάνονται ενζργειεσ που 
αφοροφν τθν προβολι και ενθμζρωςθ των 
ενδιαφερομζνων και των φορζων – κοινωνικϊν εταίρων 
όπωσ, ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ, ςυμμετοχι ςε 
εκκζςεισ,, ζντυπο και θλεκτρονικό ενθμερωτικό υλικό 
κλπ. Ψο ζργο ζχει ολοκλθρωκεί. 

Ζργο: Υαρακολοφκθςθ Ξρατικϊν Ενιςχφςεων από τον ΕΣΠΠΕΧ 

Υροχπ/ςμόσ 

Δθμόςιασ 

Δαπάνθσ 

306.420 € 

Υλθρωμζσ 306.420 € 

Σλοκλιρωςθ 100 % 

Ζναρξθ 01/01/2009 

Οιξθ 05/07/2012 

Ωποζργα 3 
 

Ψο ζργο αφορά τθν υποςτιριξθ τθσ διαχείριςθσ και 
παρακολοφκθςθσ (Ζλεγχοι, πιςτοποιιςεισ , 
εκταμιεφςεισ κλπ) των 2550 ενταγμζνων ζργων 
κρατικϊν ενιςχφςεων ςτισ δράςεισ: Ρεανικι και 
Γυναικεία επιχειρθματικότθτα κακϊσ και ςτθ δράςθ 
Ζνδυςθ – Ωπόδθςθ – Ρζεσ προοπτικζσ, από τον 
ΕΣΠΠΕΧ. 

Χχετικά με τα Υρογράμματα Εδαφικισ και Διαςυνοριακισ Χυνεργαςίασ και ςτο πλαίςιο των 
Υρογραμμάτων: 

– Υρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Χυνεργαςίασ Ελλάδα - Ξφπροσ 

– Υρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Χυνεργαςίασ Ελλάδα - Βουλγαρία 

– Greece - the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross Border Programme 

– Greece - Albania IPA Cross-Border Programme 2007 - 2013 
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Σι κατθγορίεσ δαπανϊν, οι τίτλοι και οι δικαιοφχοι των ζργων  παρουςιάηονται ςτουσ 
επόμενουσ δφο Υίνακεσ: 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ρ/Υ ΕΝΤΑΞΘΣ ΣΥΓΧ. 
ΔΘΜΟΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΓΧ. ΔΘΜΟΣΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΡΛΘΩΜΕΣ ΣΥΓΧ. 
ΔΘΜΟΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ 

 
ΧΩΡΣΟΣ 

4.635.541,75   4.635.541,75   2.734.641,20   

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΑ 3.183.218,50   3.183.218,50   1.928.245,22   

ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΕΑΓΩΓΕΩΡ ΒΣΦΕΛΣΩ 
ΕΟΟΑΔΣΧ (ΧΕΒΕ) 

ΞΑΛ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΥΟΕΞΨΛΞΘΧ - ΕΨΣΛΠΣΩ 

ΕΡΔΩΠΑΨΣΧ ΕΟΟΑΔΣΧ - Χ.Ε.Υ.Ε.Ε.  

1.452.323,25   1.452.323,25   806.395,98   

Τα Ζργα Εδαφικισ και Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ  παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα VΙ. 

 

Ωσ προσ τα Ζργα ΕΞΨ του Ε.Υ. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ οι φορείσ του Εμπορίου 
Χρθματοδοτικθκαν όπωσ παρακάτω: 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ρ/Υ ΕΝΤΑΞΘΣ ΣΥΓΧ. 
ΔΘΜΟΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΓΧ. ΔΘΜΟΣΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΡΛΘΩΜΕΣ 
ΣΥΓΧ. ΔΘΜΟΣΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΕΚΡΛΞΘ ΧΩΡΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΕΠΥΣΦΛΣΩ 

35.300.959,39   26.159.436,45   9.250.027,59   

ΕΠΥΣΦΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΞΑΟΩΠΡΣΩ "Σ 
ΕΦΠΘΧ"_ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑ ΚΕΧΕΩΡ 

ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ 

196.312,50   196.312,50   78.487,00   

ΛΠΕ ΓΧΕΒΕΕ-ΛΡΧΨ/ΨΣ ΠΛΞΦΩΡ ΕΥΛΧ ΓΕΡ. 
ΧΩΡ/ΔΛΑ ΕΥΑΓΓ/ΨΛΩΡ ΒΛΣΨΕΧΡΩΡ 

ΕΠΥΣΦΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ 

21.593.646,89   17.604.393,56   5.700.739,83   

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΕΡΩΧΘ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΩΡ 
ΕΟΟΑΔΣΧ 

4.650.000,00   0 0 

Τα  Ζργα του Ε.Ρ. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα VΙ. 

 

Ωσ προσ τα Υεριφερειακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα οι προχπολογιςμοί και οι Υλθρωμζσ 
των ζργων ςε ςχζςθ με φορείσ Εμπορίου παρατίκενται ςτον ακόλουκο Υίνακα:  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ρ/Υ ΕΝΤΑΞΘΣ ΣΥΓΧ. 
ΔΘΜΟΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΓΧ. ΔΘΜΟΣΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΡΛΘΩΜΕΣ ΣΥΓΧ. 
ΔΘΜΟΣΙΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΧΩΡΣΟΣ 15.887.523,83 2.887.307,51 1.086.843,23 

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΑ 8.426.928,76 2.281.738,92 715.558,76 

ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΕΩΨΕΦΛΞΣΩ 
ΕΠΥΣΦΛΣΩ (ΣΥΕ) 

4.700.000,00 0,00 0,00 

ΛΠΕ ΓΧΕΒΕΕ-ΛΡΧΨ/ΨΣ ΠΛΞΦΩΡ ΕΥΛΧ 
ΓΕΡ. ΧΩΡ/ΔΛΑ ΕΥΑΓΓ/ΨΛΩΡ ΒΛΣΨΕΧΡΩΡ 

ΕΠΥΣΦΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ 

1.700.000,00 0,00 0,00 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΕΡΩΧΘ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΩΡ 
ΕΟΟΑΔΣΧ 

407.037,96 31.881,60 0,00 

ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΕΩΨΕΦΛΞΣΩ 
ΕΠΥΣΦΛΣΩ (ΣΥΕ) 

4.700.000,00 0,00 0,00 

ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΕΑΓΩΓΕΩΡ ΒΣΦΕΛΣΩ 
ΕΟΟΑΔΣΧ (ΧΕΒΕ) 

261.983,53 201.819,32 0,00 

Τα Ζργα ΡΕΡ  παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα VΙ. 
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Χτο Ε.Υ. Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων υπάρχει μία εγγραφι  του ΕΒΕΥ (ΕΠΥΣΦΛΞΣ-
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΥΕΛΦΑΛΑ) για το «Σλοκλθρωμζνο Υρόγραμμα για άνεργουσ 
και επαπειλοφμενουσ άνεργουσ των βιομθχανικϊν κλάδων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του 
Υειραιά, μζςω τθσ παροχισ υπθρεςιϊν επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ, 
κατάρτιςθσ/επανακατάρτιςθσ με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των επαγγελματικϊν τουσ 
δεξιοτιτων» με δαπάνεσ όπωσ ςτον ακόλουκο Υίνακα:   

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ρ/Υ ΕΝΤΑΞΘΣ ΣΥΓΧ. 
ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΓΧ. ΔΔ 

ΡΛΘΩΜΕΣ ΣΥΓΧ. 
ΔΔ 

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΑ  
ΕΒΕΥ (ΕΠΥΣΦΛΞΣ-ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣ 

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΥΕΛΦΑΛΑ) 

8.000.000,00   7.761.650,00   7.388.408,57   

 

Χτο Ε.Υ.  Ψθφιακι Χφγκλιςθ οι προχπολογιςμοί των Ζργων οι Υλθρωμζσ κακϊσ και οι τίτλοι 
των ζργων ςε ςχζςθ με φορείσ Εμπορίου παρατίκενται ςτουσ ακόλουκουσ δφο Υίνακεσ:  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ρ/Υ ΕΝΤΑΞΘΣ ΣΥΓΧ. 
ΔΔ 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΓΧ. ΔΔ 

ΡΛΘΩΜΕΣ ΣΥΓΧ. 
ΔΔ 

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΑ 6.051.022,60 4.057.650,32 2.054.394,64 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΕΡΩΧΘ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΩΡ 
ΕΟΟΑΔΣΧ 

535.179,54 41.918,40 0,00 

ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΕΑΓΩΓΕΩΡ ΒΣΦΕΛΣΩ 
ΕΟΟΑΔΣΧ (ΧΕΒΕ) 

222.116,47 171.107,68 0,00 

Τα Ζργα του  Ε.Ρ.  Ψθφιακι Σφγκλιςθ παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα VΙ.   

 

Χτο Ε.Υ.  Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ οι προχπολογιςμοί των Ζργων οι Υλθρωμζσ 
κακϊσ και οι τίτλοι των ζργων ςε ςχζςθ με φορείσ Εμπορίου παρατίκενται ςτουσ 
ακόλουκουσ δφο Υίνακεσ:  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ρ/Υ ΕΝΤΑΞΘΣ ΣΥΓΧ. 
ΔΘΜΟΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΓΧ. ΔΘΜΟΣΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΡΛΘΩΜΕΣ ΣΥΓΧ. 
ΔΘΜΟΣΙΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΧΩΡΣΟΣ 4.049.250,00   3.902.424,84   1.929.034,97   

ΕΚΡΛΞΘ ΧΩΡΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΕΠΥΣΦΛΣΩ 

1.552.500,00   1.411.674,84   686.831,12   

ΛΠΕ ΓΧΕΒΕΕ-ΛΡΧΨ/ΨΣ ΠΛΞΦΩΡ ΕΥΛΧ 
ΓΕΡ. ΧΩΡ/ΔΛΑ ΕΥΑΓΓ/ΨΛΩΡ ΒΛΣΨΕΧΡΩΡ 

ΕΠΥΣΦΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ 

2.496.750,00   2.490.750,00   1.242.203,85   

Τα Ζργα του  Ε.Ρ.  Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα VΙ.   
 

Χτο Ε.Υ. Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ 2007-2013 οι προχπολογιςμοί των Ζργων οι Υλθρωμζσ 
κακϊσ και οι τίτλοι των ζργων ςε ςχζςθ με φορείσ Εμπορίου παρατίκενται ςτουσ 
ακόλουκουσ δφο Υίνακεσ:  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Ρ/Υ ΕΝΤΑΞΘΣ ΣΥΓΧ. 
ΔΘΜΟΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧ. 
ΔΘΜΟΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ 

ΡΛΘΩΜΕΣ 
ΣΥΓΧ. ΔΘΜΟΣΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΕΚΡΛΞΘ ΧΩΡΣΠΣΧΥΣΡΔΛΑ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ 
ΕΠΥΣΦΛΣΩ 

300.000,00 300.000,00 109.280,37 

ΛΠΕ ΓΧΕΒΕΕ-ΛΡΧΨ/ΨΣ ΠΛΞΦΩΡ ΕΥΛΧ ΓΕΡ. 
ΧΩΡ/ΔΛΑ ΕΥΑΓΓ/ΨΛΩΡ ΒΛΣΨΕΧΡΩΡ 

ΕΠΥΣΦΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ 

4.086.934,39 3.370.115,62 3.050.563,13 

ΕΠΥΣΦΣΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ Λ Υ 
ΠΕΧΣΟΣΓΓΛΣΩ 

1.289.365,63 1.164.365,63 921.706,59 

Τα Ζργα του  Ε.Ρ. Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-2013 παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα VΙ.   
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Κρατικζσ Ενιςχφςεισ 

Σι καταγραφζσ των κρατικϊν ενιςχφςεων ςε Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο ανιλκαν ςτισ 
34.730. Σ Υροχπολογιςμόσ των ενταγμζνων ζργων ανιλκε ςτα 915.530.300 περίπου € ενϊ 
οι πλθρωμζσ ςτα 617.000.450 περίπου €. 

Σι ενιςχφςεισ του Ε.Ρ. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ μζςω του ΣΑΕΔ  είχαν 
προχπολογιςμό 252.002.565,69 € ενϊ οι πλθρωμζσ είναι 129.980.796,61 € ςε 16.951 
καταγραφζσ.  

Σι ενιςχφςεισ του Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα μζςω τθσ ΓΕΡΛΞΘΧ 
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΧ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑΧ είχαν προχπολογιςμό 668.677,15 € ενϊ οι πλθρωμζσ είναι 
158.389,89 € ςε 9 καταγραφζσ, ενϊ οι ενιςχφςεισ μζςω του ΕΣΠΠΕΧ είχαν προχπολογιςμό 
18.852.202,81 και οι πλθρωμζσ είναι 9.137.784,62  € ςε 573  καταγραφζσ 
 

Σι ενιςχφςεισ από τα Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα ζχουν όπωσ ακολοφκωσ: 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑΓΑΦΕΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΛΘΩΜΕΣ  

ΧΩΡΣΟΣ 13.342 544.471..335,90 434.691.562,31 

ΨΦΑΥΕΗΕΧ 10.928 476.252.025,35 418.351.421,95 

ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ 1.785 46.451.223,12 5.573.729.42 

ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑΧ 

34 2.550.860,01 562.193,50 

ΕΣΠΠΕΧ 597 19.217.227,42 10.204.154,43 

 

Σι ενιςχφςεισ του Ε.Ρ. Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-2013 μζςω του ΣΑΕΔ  είχαν 
προχπολογιςμό 35.015.000,00 € ενϊ οι πλθρωμζσ είναι 27.039.399,52 € ςε 1.459 
καταγραφζσ.  
 

Σι ενιςχφςεισ από το Ε.Ρ. Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων ζχουν όπωσ ακολοφκωσ: 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑΓΑΦΕΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΛΘΩΜΕΣ  

ΧΩΡΣΟΣ 1.207 37.393.296,80 11.063.027,21 

ΣΑΕΔ 
 

107 1.636.625,41 880.293,10 

ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ Ε.Υ. 
ΑΡΨΑΓ/ΨΘΨΑ & ΕΥΛΧΕΛΦ/ΨΘΨΑ (ΕΩΔ 

ΕΥΑΕ) 

1.100 35.756.671,39 10.182.734,11 

Σι ενιςχφςεισ από το Ε.Ρ. Ψθφιακι Σφγκλιςθ είχαν προχπολογιςμό 28.126.220,59 € ενϊ οι 
πλθρωμζσ είναι 4.929.474,37 € ςε 1.182 καταγραφζσ.  
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΣΤΘΙΞΘΣ (ΚΡΣ)  2000-2006 

Ψο βαςικό εργαλείο χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων του Εμπορίου κατά τθν 3θ 
προγραμματικι περίοδο αποτζλεςε το επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα» 
(ΕΥΑΡ). Θ χρθματοδότθςθ αυτι πραγματοποιικθκε κυρίωσ μζςω των Πζτρων 2.7 
«Ενίςχυςθ Ανταγωνιςτικότθτασ ΠΠΕ & ΥΠΕ» και 2.11 «Ενίςχυςθ ΠΠΕ Ψριτογενοφσ 
τομζα» του Άξονα Υροτεραιότθτασ 2 «Χτιριξθ και ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ». 

Χτον Υίνακα 5.3 παρουςιάηεται θ πρόοδοσ τθσ υλοποίθςθσ των δφο μζτρων κατά το 
κλείςιμο του προγράμματοσ. 

Ρίνακασ 5.3. Στοιχεία ενταγμζνων ζργων κρατικϊν ενιςχφςεων των μζτρων 2.7 και 2.11 
του ΕΡΑΝ  (Ρθγι: ΟΡΣ, 31/3/2011). 

ΨΛΨΟΣΧ ΠΕΨΦΣΩ ΥΦΣΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ 
(ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΑΥΑΡΘ) - ΕΩΦΩ 

ΡΣΠΛΞΕΧ ΔΕΧΠΕΩΧΕΛΧ / 
ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΑΥΑΡΘ 

2.7 Ενίςχυςθ Ανταγωνιςτικότθτασ 
ΠΠΕ & ΥΠΕ 

232.312.667 136% 

2.11 Ενίςχυςθ ΠΠΕ Ψριτογενοφσ 
τομζα 

131.072.394 100% 

Από τα ςτοιχεία του ανωτζρω πίνακα προκφπτει ότι θ απορροφθτικότθτα πόρων των δφο 
μζτρων ιταν πολφ υψθλι, παρά το γεγονόσ ότι το Πζτρο 2.11 δεν υπιρχε αρχικά ςτο 
πρόγραμμα αλλά προςτζκθκε το ζτοσ 2004. 
Ψα ενταγμζνα ζργα τθσ κατθγορίασ ενζργειασ «Λδιωτικζσ Επενδφςεισ – Ενίςχυςθ ΠΠΕ 
(αποκλειςτικά)», ςτα οποία περιλαμβάνονται και ζργα ενίςχυςθσ εμπορικϊν ΠΠΕ, κακϊσ 
και ο προχπολογιςμόσ αυτϊν ςε ευρϊ (Υθγι: ΣΥΧ, 31/3/2011) παρατίκενται ςτο 
Ραράρτθμα VΙ.   

 
Τπωσ αναφζρκθκε ςτο πλαίςιο του παραδοτζου, και ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΩΧΕΔ, ηθτικθκε θ 
ςυνδρομι τθσ ΕΩ ΣΥΧ για τα  ζργα Εμπορίου: 

– Γ’ ΞΥΧ που αφοροφν εμπόριο και επιμελθτιρια 

– κρατικϊν ενιςχφςεων  ΕΧΥΑ ςε επιχειριςεισ ι φυςικά πρόςωπα που ζχουν ςχζςθ με τθν 

οικονομικι δραςτθριότθτα «Χονδρικό και Οιανικό εμπόριο»,  

– ζργα του ΕΧΥΑ ςφμφωνα με κριτιριο τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ ςτο τομζα του Εμπορίου 

Ωσ προσ τα ςτοιχεία του Γ’ ΞΥΧ, οι εγγραφζσ των ζργων (με τα υποζργα τουσ), ανιλκαν ςτισ 45.884.  

Σι αποτίμθςθ των ζργων των φορζων Εμπορίου δεν αφοροφν τθν αποτίμθςθ των ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ 
των Υαρεμβάςεων ςτον τομζα, αλλά δευτερογενι επεξεργαςία των ςτοιχείων που παραχωρικθκαν 
από το ΣΥΧ ςτον ανάδοχο.  

Ωσ προσ τουσ φορείσ του Εμπορίου ςτο πλαίςιο του ΕΥΑΡ τα ποςά και οι δικαιοφχοι 
αναφζρονται ςτον επόμενο πίνακα: 

ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΛ ΥΟΘΦΩΠΕΧ 
ΧΩΡΣΟΛΞΣ 

ΞΣΧΨΣΧ 

ΥΟΘΦΩΠΕΧ 
ΔΘΠΣΧΛΑ 
ΔΑΥΑΡΘ 

ΧΩΠΒΑΧΘ 
ΧΩΡΣΟΛΞΣ 

ΞΣΧΨΣΧ  

ΧΩΠΒΑΧΘ 
ΔΘΠΣΧΛΑ 
ΔΑΥΑΡΘ 

ΕΣΠΠΕΧ 3.134.039,40   3.134.039,40   3.134.039,40   3.134.039,40   

ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ 
ΕΩΨΕΦΛΞΣΩ ΕΠΥΣΦΛΣΩ (ΣΥΕ) 

2.977.082,0 2.977.082,0 2.977.082,0 2.977.082,0 

 
Σι χρθματοδοτιςεισ του ΕΣΠΠΕΧ αφοροφν ςτο Πζτρο «Δομζσ Ωποςτιριξθσ Επιχειριςεων» 
για το Ζργο «Εκνικό Υαρατθρθτιριο για τισ ΠΠΕ» φψουσ 2.581.000 € περίπου (Άξονασ 
«ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΣΩ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΩ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ») με 17 εγγραφζσ. Επίςθσ αφοροφν 
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ςτο Πζτρο «Ψεχνικι Βοικεια ΕΨΥΑ» για α. «Ενζργειεσ Υλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ», 
(δφο ζργα)  φψουσ ςυνολικά 483.000 € περίπου και β. «Πελζτεσ εφαρμογισ μζτρων 
προϊκθςθσ του Βιομθχανικοφ Χχεδιαςμοφ και τθσ Βιομθχανικισ Ωπεργολαβίασ για τθν 
ςτιριξθ των ΠΠΕ από τον ΕΣΠΠΕΧ Α.Ε. (επίςθσ δφο Ζργα) φψουσ 70.000 € ςυνολικά.  
Σι χρθματοδοτιςεισ του ΣΥΕ αφοροφν ςτο Πζτρο «Εκνικό Χφςτθμα Υοιότθτασ» για το Ζργο 
«Ενίςχυςθ τθσ υφιςταμζνθσ υποδομισ του Εργαςτθρίου του Ελλθνικοφ Λνςτιτοφτου 
Χυςκευαςίασ (Ε.Λ.Χ.) του Ελλθνικοφ Σργανιςμοφ Εξωτερικοφ Εμπορίου (Σ.Υ.Ε.) για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν δοκιμϊν» φψουσ 144.000 € περίπου (Άξονασ «ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΣΩ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΩ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ») και ςτο Πζτρο «Δομζσ Ωποςτιριξθσ Επιχειριςεων» 
για το Ζργο «ΥΟΑΛΧΛΣ ΧΨΘΦΛΘΧ ΞΑΛ ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΞΑΛ 
ΥΦΣΛΣΡΨΩΡ ΧΨΣ ΕΩΨΕΦΛΞΣ - ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΩΡ ΧΧΕΧΕΩΡ», δζκα ζργα  φψουσ 
2.833.000 € περίπου.  
Επίςθσ χρθματοδοτικθκαν τα: «Ξζντρο Ελλθνικισ Γοφνασ» (Ξλαδικό Λνςτιτοφτο του 
ΕΣΠΠΕΧ), «Ξζντρο Ελλθνικοφ Ενδφματοσ» (Ξ.Ε.Ε. ΑΕ) και το Ελλθνικό Ξζντρο 
Αργυροχρυςοχοΐασ - ΕΟ.ΞΑ με τα ποςά των 214.000 €, 32.650 € και 278.900 € αντίςτοιχα για 
Ενζργειεσ Ξατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο του ίδιου Ε.Υ.  
 
Χτο πλαίςιο τθσ Υρωτοβουλίασ INTERREG III A οι χρθματοδοτιςεισ προσ τουσ φορείσ του 
Εμπορίου παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο Υίνακα: 

ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΛ ΥΟΘΦΩΠΕΧ 
ΧΩΡΣΟΛΞΣ 

ΞΣΧΨΣΧ 

ΥΟΘΦΩΠΕΧ 
ΔΘΠΣΧΛΑ 
ΔΑΥΑΡΘ 

ΧΩΠΒΑΧΘ 
ΧΩΡΣΟΛΞΣ 

ΞΣΧΨΣΧ 

ΧΩΠΒΑΧΘ 
ΔΘΠΣΧΛΑ 
ΔΑΥΑΡΘ 

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΑ 7.679.726,87 7.679.726,87 8.050.332,03 8.050.332,03 

ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ 
ΕΩΨΕΦΛΞΣΩ ΕΠΥΣΦΛΣΩ (ΣΥΕ) 

4.173.620,29 4.173.620,29 5.317.793,62 5.317.793,62 

ΧΩΡΔΕΧΠΣΛ ΕΑΓΩΓΕΩΡ  669.280,87 669.280,87 669.280,87 669.280,87 

ΞΕΡΨΦΣ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΓΣΩΡΑΧ ΑΕ 
(ΞΟΑΔΛΞΣ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΨΣΩ 

ΕΣΠΠΕΧ) 

309.886,01 309.886,01 309.886,01 309.886,01 

 
Χτο πλαίςιο του Ε.Ρ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ οι χρθματοδοτιςεισ προσ τουσ φορείσ 
του Εμπορίου παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο Υίνακα: 

ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΛ ΥΟΘΦΩΠΕΧ 
ΧΩΡΣΟΛΞΣ 

ΞΣΧΨΣΧ 

ΥΟΘΦΩΠΕΧ 
ΔΘΠΣΧΛΑ 
ΔΑΥΑΡΘ 

ΧΩΠΒΑΧΘ 
ΧΩΡΣΟΛΞΣ 

ΞΣΧΨΣΧ  

ΧΩΠΒΑΧΘ 
ΔΘΠΣΧΛΑ 
ΔΑΥΑΡΘ 

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΑ 11.385.145,12   11.385.145,12   11.385.145,12   11.385.145,12   

ΕΣΠΠΕΧ 118.968.840,74   47.699.413,87   118.974.558,50   47.705.131,63   

ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ 
ΕΩΨΕΦΛΞΣΩ ΕΠΥΣΦΛΣΩ 

(ΣΥΕ) 

87.543,17   87.543,17   94.469,07   94.469,07   

ΕΡΣΔΣΧΕΛΑΞΣ 
ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΨΘΧ 

ΕΟΟΑΔΣΧ 

783.192,70   783.192,70   783.192,70   783.192,70   

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ 
ΑΓΣΦΑΧ ΑΚΘΡΩΡ 

161.972,95   161.972,95   161.972,95   161.972,95   

 
Τα Ζργα των:  

– Επιμελθτθρίων κατά το Γ’ ΞΥΧ   
– Ελλθνικοφ Σργανιςμοφ Εξωτερικοφ Εμπορίου (ΣΥΕ) και 
– ΕΣΠΠΕΧ  

παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα VΙ.   
 



Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 
προτεραιοτιτων ςτον τομζα του εμπορίου, ςε εκνικό (τομεακό και περιφερειακό) επίπεδο 

TEC A.E.    34 | Χ ε λ ί δ α  

5.5 Κρατικζσ Ενιςχφςεισ και πρόςβαςθ των μικρομεςαίων 
επιχειριςεων ςτθ χρθματοδότθςθ – Μακιματα από τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007-2013 

Κρατικζσ Ενιςχφςεισ 

Χε ό,τι αφορά το εμπόριο, ςτα χρθματοδοτικά προγράμματα κρατικϊν ενιςχφςεων του 
ΕΧΥΑ, ο κλάδοσ δεν είχε τθ κζςθ που του αξίηει.  

Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ειδικά για το εμπόριο δεν υπιρχε αρχικά επιλεξιμότθτα των 
ΠΠΕ. Χτθν τελευταία πρόςκλθςθ του Παΐου 2013 «Ενίςχυςθ Πικρομεςαίων Επιχειριςεων 
που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ Πεταποίθςθσ, Ψουριςμοφ, Εμπορίου – Ωπθρεςιϊν», 
οι όροι απζκλειαν τθ ςυμμετοχι ςτισ επιχειριςεισ του λιανικοφ εμπορίου, ενϊ οριςμζνοι 
μόνο κλάδοι του χονδρικοφ εμπορίου προςτζκθκαν ςε τροποποίθςθ τθσ αρχικισ 
προκιρυξθσ του προγράμματοσ.  

Σι πρόςφατεσ προςκλιςεισ δράςεων κρατικϊν ενιςχφςεων, που τελικά ςυμπεριζλαβαν και 
το εμπόριο, όπωσ και οι προγενζςτερεσ, παρότι αντλοφςαν και πόρουσ των ΥΕΥ, 
πραγματοποιικθκαν κεντρικά και οριηόντια, μθ λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν περιφερειακζσ 
διαφοροποιιςεισ. Χθμαντικι μερίδα δε, των ενιςχφςεων υλοποιικθκε από 
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, τα οποία ςαφϊσ ζκεςαν όρουσ bankability και εγγυιςεων των 
επιχειριςεων.  

Χτο πλαίςιο των ανωτζρω, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι, κατά τον ςχεδιαςμό των δράςεων, 
δεν ελιφκθςαν ςυχνά υπόψθ τα πραγματικά δεδομζνα και οι ανάγκεσ τθσ αγοράσ, 
ιδιαίτερα ςτον κλάδο του εμπορίου. Ενδεικτικά, μζςω του προγράμματοσ «Σλοκλθρωμζνθ 
παρζμβαςθ για τθ ςτιριξθ τθσ Γυναικείασ Απαςχόλθςθσ μζςω ενίςχυςθσ τθσ 
Επιχειρθματικότθτασ», όπου ο κλάδοσ του λιανικοφ εμπορίου κεωρείτο επιλζξιμοσ, οι νζεσ 
επιχειριςεισ είχαν εξαςφάλιςθ κάλυψθσ των λειτουργικϊν τουσ δαπανϊν κατά τουσ 
πρϊτουσ δεκαοκτϊ (18) μινεσ λειτουργίασ τουσ, όχι όμωσ και οι υφιςτάμενεσ. Ψο 
αποτζλεςμα ιταν θ επιδείνωςθ τθσ κζςθσ των υφιςτάμενων επιχειριςεων, που πλζον 
καλοφνταν να λειτουργιςουν ςε ζνα κακεςτϊσ αυξθμζνου ανταγωνιςμοφ από τισ νζεσ 
επιχειριςεισ που δεν είχαν υποςτεί τισ ςυνζπειεσ και τισ επιβαρφνςεισ τθσ βακφτατθσ και 
μακρόχρονθσ φφεςθσ. 

Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ςτο ςθμείο αυτό ότι θ ςυμμετοχι των μικρομεςαίων 
επιχειριςεων ςε προγράμματα κρατικϊν ενιςχφςεων ςτα πλαίςια των προθγοφμενων 
Υρογραμματικϊν Υεριόδων ζχει αποδειχκεί ότι επζφερε ςθμαντικά οφζλθ για τθ 
βιωςιμότθτα και τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ, ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ: 

– τθσ μείωςθσ του λειτουργικοφ τουσ κόςτουσ, μζςω τθσ υιοκζτθςθσ νζων, ςφγχρονων 
μεκόδων οργάνωςθσ και λειτουργίασ, 

– τθσ διείςδυςθσ των νζων τεχνολογιϊν και τθσ καινοτομίασ, 

– τθσ βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ τθσ επιχείρθςθσ / των οικονομικϊν τθσ 
αποτελεςμάτων, 

– τθσ ενίςχυςθσ τθσ επενδυτικισ πρωτοβουλίασ των επιχειριςεων, 

Χε χρθματοοικονομικοφσ όρουσ, τα ποςά που διατζκθκαν για τισ ΠΠΕ ωσ κρατικι ενίςχυςθ 
ςτο τομζα: Εμπόριο –Ωπθρεςίεσ, είναι τθσ τάξθσ των 187 Π€. Θ πρόςκλθςθ αξιοποίθςε 
πόρουσ ΕΥΨΑ, JEREMIE και Ευρωπαϊκισ Ψράπεηασ Επενδφςεων για δανειοδότθςθ, 
επιδότθςθ επιτοκίου, εγγυιςεισ, κλπ. επενδυτικϊν ςχεδίων. 
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Είδορ 
επιχείπηςηρ 

Τομέαρ Υποβολή πποσάςεων Αξιολόγηςη πποσάςεων 

αριθμός δημόσια 
δαπάμη 

αριθμός δημόσια 
δαπάμη 

Υφιστάμεμες Τουρισμός 3.530 338.753.005 2.924 253.239.130 

Εμπόπιο - Υπηπεςίερ 6.795 250.580.618 5.481 176.439.529 

Μεταποίηση 4.158 381.439.699 3.399 287.463.219 

συμ. Υφιστάμεμωμ 14.483 970.773.323 11.804 717.141.879 

Νέες - Υπό 
σύσταση 

Εμπόπιο - Υπηπεςίερ 4.319 156.039.713 3.514 110.544.563 

Μεταποίηση 2.155 195.267.377 1.719 142.370.337 

Τουρισμός 2.034 247.845.438 1.732 193.949.657 

συμ. Νέωμ-Υπό 
σύσταση 

8.508 599.152.529 6.965 446.864.556 

  Γεμικό Σύμολο 22.991 1.569.925.851 18.769 1.164.006.435 

Χτο παραπάνω πλαίςιο, ςε μια εποχι που θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά και θ 
αδυναμία πρόςβαςθσ ςε χρθματοδότθςθ είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά του 
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, το εμπόριο (ιδιαίτερα το λιανικό) δεν είχε τθ ςτιριξθ που 
απαιτείτο για να ςυνεχίςει να διαδραματίηει το ρόλο του ωσ ζνασ από τουσ βαςικοφσ 
πυλϊνεσ τθσ εκνικισ μασ οικονομίασ αλλά και για να επεκτακεί ςε νζεσ δραςτθριότθτεσ και 
αγορζσ, όπωσ επιβάλλουν οι κανόνεσ τθσ διεκνοφσ οικονομίασ. 

Χρθματοδοτικά Εργαλεία 

Σι πόροι που διατζκθκαν από το ΕΧΥΑ 2007-2013 για χρθματοδοτικά εργαλεία ιταν 
ςθμαντικοί.  Χυνολικά 1,7 διςεκατομμφρια δεςμεφτθκαν από πόρουσ του ΕΨΥΑ για διάφορα 
χρθματοδοτικά εργαλεία και τθ ςτιριξθ των ΠΠΕ. Υρόςφατα, δεςμεφτθκαν πόροι και 
μζςω τθσ Υρωτοβουλίασ JEREMIE, με διακριτά ανά περίπτωςθ προϊόντα δανειςμοφ.  

Υαρά τθν φπαρξθ των εργαλείων αυτϊν, με κυρίαρχο το ΕΨΥΑ, θ ςχετικι εκταμίευςθ είναι 
αργι και οι πλθρωμζσ παραμζνουν χαμθλζσ. Σ ρυκμόσ υλοποίθςθσ από τθν πλευρά των 
ΠΠΕ είναι και αυτόσ αργόσ ενϊ το κζμα τθσ διαχείριςθσ παραμζνει ςχετικά 
γραφειοκρατικό. Χτθν τρζχουςα δε περίοδο όπου θ πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ των 
ΠΠΕ αποτελεί και ςτοιχείο επιβίωςθσ, υφιςτάμενοι κανονιςτικοί περιοριςμοί αποτρζπουν 
τισ ΠΠΕ από τθν πρόςβαςθ ςε κεφάλαιο κίνθςθσ, πλθν όςων ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ ι 
επζκταςι τουσ. Ψζλοσ, παρατθρείται ζνα χρθματοδοτικό κενό για τθν κάλυψθ 
ςυγκεκριμζνων αναγκϊν ΠΠΕ. 

Θ διερεφνθςθ των αιτίων για τθν κατάςταςθ αυτι οδιγθςε το High Level Group of 
Representatives, το οποίο αποτελείται από εκπροςϊπουσ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ, των τεςςάρων μεγάλων τραπεηϊν, οργανϊςεων των μικρομεςαίων 
επιχειριςεων, τθσ Ευρωπαϊκισ Ψράπεηασ Επενδφςεων, του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου 
Επενδφςεων, του ΕΨΕΑΡ και τθσ Task Force for Greece, να διατυπϊςει τισ ακόλουκεσ 
ςυςτάςεισ (lessons learnt)4: 

– Απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν για τα χρθματοδοτικά εργαλεία 

                                                 
4
 “Access to Finance for SMEs in Greece. Report of High Level meeting of Representatives”, July 2013 
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– Αποφυγι επικαλφψεων και κατακερματιςμοφ των χρθματοδοτικϊν εργαλείων με 
διαςφάλιςθ τθσ κατάλλθλθσ ςτόχευςθσ αυτϊν μζςω τθσ ζγκαιρθσ ςυμμετοχισ των 
εμπλεκομζνων φορζων ςτο ςχεδιαςμό των εργαλείων 

– Αποςτολι των ςτοιχείων για τα επίπεδα των ςυμβάςεων, των εκταμιεφςεων και των 
πλθρωμϊν ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςε εκνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 

– Χχεδιαςμόσ των μελλοντικϊν χρθματοδοτικϊν εργαλείων με βάςθ μία περιεκτικι 
ανάλυςθ του χρθματοδοτικοφ κενοφ και με μία εκτίμθςθ των αναγκϊν από 
εκπροςϊπουσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων. 

Χε ςυνζχεια των ανωτζρω, οι προτάςεισ του High Level Group of Representatives για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2014-2020 εςτιάηονται ςτουσ εξισ 7 πυλϊνεσ: 

– Πεγαλφτερθ ευελιξία με δυνατότθτα ανακατανομισ των πόρων των χρθματοδοτικϊν 
εργαλείων μεταξφ των περιφερειϊν και απλοποίθςθ των διοικθτικϊν απαιτιςεων που 
ςυνδζονται με τα υφιςτάμενα εργαλεία. 

– Πεγιςτοποίθςθ τθσ επίπτωςθσ των χρθματοδοτικϊν εργαλείων με ιςχυρι αφξθςθ τθσ 
διακεςιμότθτασ για κεφάλαιο κίνθςθσ. 

– Ρζεσ προςεγγίςεισ για τθν αξιολόγθςθ των εγγυιςεων (collateral) που ηθτοφνται για 
πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ. Χτθν Ελλάδα οι εγγυιςεισ αυτζσ βαςίηονται ςε μεγάλο 
μζροσ ςτθν ακίνθτθ περιουςία. Απαιτείται επαναξιολόγθςθ των εργαλείων εγγυιςεων. 

– Ανάκεςθ των δράςεων χρθματοοικονομικισ μθχανικισ ςε φορείσ υλοποίθςθσ 
λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ εμπειρίασ και τθσ προςτικζμενθσ αξίασ που κομίηει ο κάκε 
ζνασ από αυτοφσ. 

– Βελτιωμζνοσ ςυντονιςμόσ των διαφόρων δραςτθριοτιτων και εργαλείων ςε 
Ευρωπαϊκό, εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

– Αποτελεςματικι επικοινωνία προσ τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ – τελικοφσ χριςτεσ 
ςχετικά με τθ διαφορά επιςτρεπτζων και μθ επιςτρεπτζων ενιςχφςεων. Θ διάκριςθ 
μεταξφ αυτϊν των δφο μορφϊν χρθματοδότθςθσ κα αποτελζςει τον καταλφτθ για το 
μεταςχθματιςμό του μοντζλου λειτουργίασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων. 

– Χχεδιαςμόσ μιασ ςυνεκτικισ πολιτικισ για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020. Πια τζτοια πολιτικι κα αποτελζςει 
ςυμβολι ςτο μεταςχθματιςμό του οικονομικοφ μοντζλου τθσ χϊρασ από αυτό τθσ 
κατανάλωςθσ ςε ζνα μοντζλο ανταγωνιςτικό, εξωςτρεφζσ και με προςανατολιςμό ςτθν 
ανάπτυξθ. 

 

 

 

5.6 Αξιοποίθςθ ποριςμάτων ςτον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό τθσ 
περιόδου 2014-2020 

Από τθ διερεφνθςθ που πραγματοποίθςε ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 
κεφαλαίου, αλλά και από τθ γενικότερθ εμπειρία του ςτο ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων, προκφπτουν οι ακόλουκεσ κατευκφνςεισ όςον αφορά το 
ςχεδιαςμό των δράςεων που προτείνονται ςτθ ςυνζχεια: 

Συνάφεια με τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ 
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Σι προτεινόμενεσ δράςεισ κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ 
του τομζα. Για το λόγο αυτό ςτο επόμενο κεφάλαιο παρατίκεται εκτενισ ανάλυςθ SWOT, θ 
οποία αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό των δράςεων. 

Συνάφεια με τον εκνικό αναπτυξιακό ςχεδιαςμό 

Σι προτεινόμενεσ δράςεισ είναι ςυμβατζσ και εξειδικεφουν τισ χρθματοδοτικζσ 
προτεραιότθτεσ και ςτόχουσ που αναφζρονται ςτο ςχζδιο ΕΧΥΑ 2014-2020. 

Συνάφεια μεταξφ οράματοσ, ςτρατθγικισ και δράςεων 

Χε επόμενα κεφάλαια παρατίκενται το όραμα, θ ςτρατθγικι και οι προτεραιότθτεσ για τον 
Ψομζα του Εμπορίου ϊςτε να προςδιοριςτοφν ςτθ ςυνζχεια οι κατάλλθλεσ δράςεισ. 

Επιλεξιμότθτα των δράςεων με βάςθ τουσ Κοινοτικοφσ Κανονιςμοφσ 

Χτο Ξεφάλαιο 12 τθσ παροφςασ ζκκεςθσ κάκε μία από τισ προτεινόμενεσ δράςεισ 
εντάςςεται ςε ζνα Κεματικό Χτόχο και ςε μία Επενδυτικι Υροτεραιότθτα των Ευρωπαϊκϊν 
Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ επιλεξιμότθτά τθσ. 

Ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ των παρεμβάςεων 

Θ χρθματοδότθςθ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων του ΕΧΥΑ 2007-2013 από ζνα μόνο 
Ψαμείο είχε ωσ αποτζλεςμα τθ μθ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων, ακόμα και 
ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία αυτζσ χαρακτθρίηονταν ωσ τζτοιεσ (ολοκλθρωμζνα ςχζδια 
αςτικισ ανάπτυξθσ). Χτθ νζα προγραμματικι περίοδο το πρόβλθμα αυτό ζχει εν μζρει 
επιλυκεί. Χτον προςδιοριςμό των δράςεων που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια ζχει λθφκεί 
υπόψθ θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ ολοκλθρωμζνων δράςεων βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ 
και τοπικϊν προγραμμάτων ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων (βλζπε 
και Ξεφάλαιο 19). 

Στοχευμζνεσ παρεμβάςεισ 

Πία από τισ αδυναμίεσ οριςμζνων δράςεων ενίςχυςθσ των επιχειριςεων ιταν θ ζλλειψθ 
εξειδίκευςθσ τόςο όςον αφορά τουσ επιλζξιμουσ κλάδουσ όςο και τισ ενιςχυόμενεσ 
επενδφςεισ. Ξατεβλικθ προςπάκεια ϊςτε οι προτεινόμενεσ δράςεισ να είναι ςτοχευμζνεσ, 
ςτοιχείο ωςτόςο που κα πρζπει να διαςφαλιςτεί κατά τθν εκπόνθςθ των ςχετικϊν 
προκθρφξεων. 

Συντονιςμόσ  

Ξατά τθν περίοδο 2014-2020 εντοπίηεται ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ζλλειψθ ςυντονιςμοφ των 
παρεμβάςεων που αφοροφν τον ίδιο τομζα. Για το λόγο αυτό τονίηεται ςτθ ςυνζχεια θ 
ανάγκθ ςυντονιςμοφ των πράξεων που αφοροφν τον Ψομζα του Εμπορίου και υλοποιοφνται 
από διαφορετικά επιχειρθςιακά προγράμματα. Ειδικά για τα Υεριφερειακά Υρογράμματα 
κα πρζπει να υπάρξει ςυντονιςμόσ ϊςτε να διαςφαλίηεται και θ κεντρικι παρακολοφκθςθ 
αλλά θ ανταπόκριςθ ςτισ επιμζρουσ περιφερειακζσ διαφοροποιιςεισ. 

Ενδυνάμωςθ φορζων υλοποίθςθσ 

Χυνικθ παράγοντα αςτοχίασ ςτθν υλοποίθςθ δράςεων του ΕΧΥΑ 2014-2020 αποτζλεςε θ 
ζλλειψθ ικανότθτασ των φορζων υλοποίθςθσ. Για το λόγο αυτό μεταξφ των προτεινόμενων 
δράςεων περιλαμβάνονται και δράςθσ ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ τθσ ΓΓΕ. 
Υαράλλθλα, θ ενδυνάμωςθ των φορζων εκπροςϊπθςθσ των ΠΠΕ και των Επιμελθτθρίων 
ςτο τομζα του εμπορίου, εφόςον κλθκοφν ωσ δικαιοφχοι,  κα πρζπει να γίνει ςτθ βάςθ τθσ 
αποτίμθςθσ τθσ μζχρι τϊρα αποτελεςματικότθτασ των δράςεων και του αντίκτυπου των 
ζργων που υλοποιοφν ςτισ ΠΠΕ. 

Επαναςχεδιαςμόσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων 
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Κα πρζπει ο ςχεδιαςμόσ των μελλοντικϊν χρθματοδοτικϊν εργαλείων να γίνει με βάςθ μία 
περιεκτικι ανάλυςθ του χρθματοδοτικοφ κενοφ και με μία εκτίμθςθ των πραγματικϊν 
αναγκϊν των ΠΠΕ ςτον τομζα του εμπορίου. Διερεφνθςθ ίςωσ είναι κρίςιμο να προθγθκεί 
ςε ςχζςθ με τθν αλλαγι τθσ χρθματοδότθςθσ από ενίςχυςθ (grant) ςε ανακυκλοφμενθ 
πίςτωςθ (revolving) με ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ όρουσ και επζκταςθ των διατικζμενων 
προϊόντων. 
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6. 
 

O  κλάδοσ  του  εμπορίου  λειτουργεί  ωσ  ο  ςυνδετικόσ  κρίκοσ  μεταξφ  προςφοράσ  και  
ηιτθςθσ. Χφμφωνα  με  τα  διακζςιμα  τριμθνιαία  ςτοιχεία  τθσ  ΕΟΧΨΑΨ,  προ  τθσ  
οικονομικισ  κρίςεωσ  ςυνιςτοφςε  τον  μεγαλφτερο  κλάδο  τθσ  Ελλθνικισ  οικονομίασ  ςε  
όρουσ  προςτικεμζνθσ  αξίασ.  Ωςτόςο,  ςτο  δυςμενζσ  περιβάλλον  τθσ  φφεςθσ  που  
ακολοφκθςε  μοιράηεται  πλζον  τθν  κατάταξθ αυτι  με  τον  μάλλον  πιο ανελαςτικό (ωσ  
προσ  τθν  ςυρρίκνωςθ  των μεγεκϊν) κλάδο  τθσ  δθμόςιασ διοίκθςθσ‐ αμφνθσ‐ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ‐ εκπαίδευςθσ. 

Ωπό αυτό  το πρίςμα βαςικζσ ανάγκεσ για τον τομζα του εμπορίου είναι:   

– Θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, θ είςοδοσ παραγωγϊν ι/και πωλθτϊν ςτθν 
αγορά, θ ςτιριξθ  άλλων  κλάδων  τθσ  οικονομίασ (ιδίωσ  των  εξωςτρεφϊν)  και,  εν  
γζνει,  θ  διεφρυνςθ τθσ  προςφοράσ. 

– Θ διευκόλυνςθ των ςυναλλαγϊν, τθσ πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ και ςτθν 
πλθροφόρθςθ, τθσ πρόςβαςθσ ςε νζεσ αγορζσ, τθσ επίτευξθσ  μειϊςεων κόςτουσ (με  
εκςυγχρονιςμό  του  νομικοφ  πλαιςίου,  παρεμβάςεισ  εξοικονομιςεωσ  ενζργειασ, 
εξοικονόμθςθσ πόρων,  διάδοςθ   νζων  τεχνολογιϊν κ.ά. ), αλλά και  βελτίωςθ τθσ 
οργάνωςθσ χϊρων, του εφοδιαςμοφ και των μεταφορϊν με τθ δθμιουργία, 
αντικατάςταςθ  και αναςυγκρότθςθ ηωτικϊν υποδομϊν. 

– Θ μείωςθ τθσ αβεβαιότθτασ του χρθματοπιςτωτικοφ κόςτουσ  και θ  ανάπτυξθ  και  
χριςθ νζων χρθματοδοτικϊν/πιςτωτικϊν εργαλείων και θ διευκόλυνςθ τθσ ςυμμετοχισ 
των επιχειριςεων ςε ςυγχρθματοδοτιςεισ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), 
βελτιϊνοντασ ταυτόχρονα και τθν αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ κρατικϊν 
ενιςχφςεων. 

– Θ  ανάπτυξθ  επαφϊν,  αλλθλοενθμζρωςθσ, κοινϊν  δράςεων  και  ςυνεργιϊν  τόςο  
εντόσ του εμπορικοφ κόςμου (εξαγωγζων, ειςαγωγζων και  όςων  δραςτθριοποιοφνται 
αποκλειςτικά  ςτο εςωτερικό  τθσ  χϊρασ) και εκτόσ (παραγωγοί, μεταποιθτζσ, κλπ)   
όςο  και  μεταξφ  του  εμπορικοφ  κόςμου  και  τθσ  κεντρικισ  και περιφερειακισ 
διοίκθςθσ.    

– 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. 

– Θ αξιοποίθςθ και ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου  

– Θ ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, κακϊσ και θ εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ ςτελεχϊν επιχει
ριςεων ςτον τομζα του θλεκτρονικοφ εμπορίου.   

– Θ ουςιαςτικι ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δράςεων των φορζων 
εκπροςϊπθςθσ ςτον τομζα του εμπορίου 

– Θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ τθσ ΓΓΕ ςτθν άςκθςθ πολιτικισ   

Χτο κεφάλαιο που ακολουκεί παρουςιάηονται ανά Κεματικό Χτόχο των Ευρωπαϊκϊν 
Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων τα ιςχυρά ςθμεία, οι αδυναμίεσ, οι ευκαιρίεσ και 
οι απειλζσ του τομζα του Εμπορίου (SWOT analysis). Θ παρουςίαςθ γίνεται ανά Κεματικό 
Χτόχο των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων (ΕΔΕΨ), ςφμφωνα με τθν 
1θ Εγκφκλιο του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για το ςχεδιαςμό και τθν 
κατάρτιςθ του αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ τθσ περιόδου 2014-2020. 

Ακολουκεί ανάλυςθ SWOT με τθ μορφι πίνακα. 
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Ρίνακασ 6.1. Ανάλυςθ SWOT ανά κεματικό ςτόχου τθσ περιόδου 2014-2020 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
  ΙΣΧΥΑ ΣΘΜΕΙΑ    ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ   ΕΥΚΑΙΙΕΣ   ΑΡΕΙΛΕΣ 

1.   Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ 
τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ 
καινοτομίασ 

– Ωψθλό επίπεδο δαπανϊν από τισ 
ελλθνικζσ επιχειριςεισ για μθ 
τεχνολογικι καινοτομία (ωσ ποςοςτό 
του κφκλου εργαςιϊν) ςε ςφγκριςθ 
με Ε.Ε. -27. 

– Αξιόλογο ποςοςτό μικρομεςαίων 
επιχειριςεων που αναπτφςςουν 
καινοτομία ςτο εςωτερικό τουσ ςε 
ςφγκριςθ με Ε.Ε. -27. 

– Αξιόλογο ποςοςτό καινοτόμων ΠΠΕ 
που ςυνεργάηονται με άλλεσ ςε 
ςφγκριςθ με Ε.Ε. -27. 

– Αξιόλογο ποςοςτό ΠΠΕ που 
αναπτφςςουν καινοτομίεσ 
προϊόντων ι διαδικαςιϊν ςε 
ςφγκριςθ με Ε.Ε. -27. 

– Ωψθλό ποςοςτό ΠΠΕ που 
αναπτφςςουν καινοτομίεσ marketing 
ι οργανωτικζσ καινοτομίεσ ςε 
ςφγκριςθ με Ε.Ε. -27. 

– Χθμαντικό φψοσ πωλιςεων 
προϊόντων καινοτόμων ςε επίπεδο 
αγοράσ ι επιχείρθςθσ (ωσ ποςοςτό 
του κφκλου εργαςιϊν) ςε ςφγκριςθ 
με Ε.Ε. -27. 

– Σικονομία αποτελοφμενθ από μικροφ 
μεγζκουσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ 
ςτθρίηονται ςτθ μεταφορά ϊριμθσ 
τεχνολογίασ από το εξωτερικό και όχι 
ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ 

– Ανυπαρξία ολοκλθρωμζνου 
ςυςτιματοσ διαςφνδεςθσ ζρευνασ, 
καινοτομίασ και μεταφοράσ 
τεχνογνωςίασ ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία - Ζλλειψθ μθχανιςμϊν 
μεταφοράσ τεχνολογίασ. 

– Υολφ χαμθλό ποςοςτό  διπλωμάτων 
ευρεςιτεχνίασ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ 

– Πικρόσ αρικμόσ Ξοινοτικϊν 
εμπορικϊν ςθμάτων ςε ςχζςθ με το 
ΑΕΥ. 

– Πικρόσ αρικμόσ Ξοινοτικϊν ςχεδίων 
(Community designs) ςε ςχζςθ με το 
ΑΕΥ 

– Αρνθτικι ςυμβολι των εξαγωγϊν 
προϊόντων μζςθσ και υψθλισ 
τεχνολογίασ ςτο εμπορικό ιςοηφγιο. 

– Χαμθλό ποςοςτό των εξαγωγϊν των 
υπθρεςιϊν ζνταςθσ γνϊςθσ ςτο 
ςφνολο των εξαγωγϊν.  

– Θ εφαρμογι των ςτρατθγικϊν 
ζρευνασ και καινοτομίασ για τθν 
ζξυπνθ εξειδίκευςθ (RIS3) ςε εκνικό 
και περιφερειακό επίπεδο. 

– Σ προςανατολιςμόσ των 
ενδιαφερόντων των ερευνθτικϊν 
ομάδων και ςε κζματα που 
αφοροφν τισ εμπορικζσ 
επιχειριςεισ.  

– Θ αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων 
τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ 
ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ από 
τισ εμπορικζσ επιχειριςεισ.  

– Χυνεχιηόμενθ ζλλειψθ 
επενδυτικϊν κεφαλαίων και 
μθχανιςμϊν για τθ 
χρθματοδότθςθ καινοτόμων 
ςχεδίων. 

– Χυνζχιςθ του μεταναςτευτικοφ 
ρεφματοσ, των νζων επιςτθμόνων 
(brain drain). 

– Εγκλωβιςμόσ τθσ Ελλάδασ ςε 
δραςτθριότθτεσ χαμθλισ ζνταςθσ 
γνϊςθσ και αδυναμία να 
ανταγωνιςτεί άλλεσ χϊρεσ.  

2. Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ, 
χριςθσ και ποιότθτασ των 
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και 
επικοινωνιϊν 

– Ωψθλοφ επιπζδου επιςτθμονικό  και 
τεχνικό δυναμικό 

– Χθμαντικόσ βακμόσ εξοικείωςθσ των 
πολιτϊν με τισ τεχνολογίεσ 

– Σι ςυνδζςεισ ανά 100 κατοίκουσ 
παραμζνουν χαμθλότερεσ του 
Ευρωπαϊκοφ μζςου όρου (23,8 ζναντι 
28,8). 

– Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 
και τθσ εξωςτρζφειασ των 
εμπορικϊν επιχειριςεων με 
αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν 
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

– Αδυναμία χρθματοδότθςθσ 
επενδφςεων ςε ΨΥΕ λόγω των 
προβλθμάτων του τραπεηικοφ 
τομζα. 
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επικοινωνίασ (κινθτά τθλζφωνα) 

– Ωψθλό ποςοςτό κάλυψθσ με 
ςτακερζσ ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ 
(υψθλότερεσ του μζςου όρου τθσ 
Ε.Ε.) 

– Ϊπαρξθ αξιόλογου αρικμοφ νζων 
επιχειριςεων με αντικείμενο τθν 
ανάπτυξθ εφαρμογϊν Ψεχνολογιϊν 
Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 
(ΨΥΕ). 

 

 

– Χαμθλό ποςοςτό νοικοκυριϊν με 
δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε δίκτυα 
υψθλϊν ταχυτιτων (>30 ΠBps) - 
ςχεδόν μθδενικοί δείκτεσ ςυνδζςεων 
για τισ ταχφτθτεσ αυτζσ. 

– Χαμθλζσ επιδόςεισ ςτο πεδίο τθσ  
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τόςο 
όςον αφορά το ποςοςτό των βαςικϊν 
υπθρεςιϊν του Δθμοςίου προσ τουσ 
πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ που ιταν 
πλιρωσ διακζςιμεσ θλεκτρονικά όςο 
και  το ποςοςτό του πλθκυςμοφ/ 
επιχειριςεων που ςυναλλάςςεται 
θλεκτρονικά με το δθμόςιο τομζα. 

– Χαμθλά ποςοςτά πολιτϊν και 
επιχειριςεων που πραγματοποιοφν 
αγορζσ μζςω διαδικτφου. 

– Χαμθλόσ βακμόσ εξοικείωςθσ των 
επιχειριςεων και των πολιτϊν ςε 
ηθτιματα αςφάλειασ των 
θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν. 

– Διεφρυνςθ καταναλωτικοφ κοινοφ 
μζςω χριςθσ θλεκτρονικοφ 
εμπορίου 

– Σλοκλιρωςθ των επενδφςεων ςε 
δίκτυα νζασ γενιάσ όςον αφορά τισ 
υποδομζσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 
του δθμόςιου τομζα. 

– Αναβάκμιςθ και ολοκλιρωςθ των 
υπθρεςιϊν που παρζχονται 
θλεκτρονικά ςτουσ πολίτεσ και τισ 
επιχειριςεισ. 

– Θ εφαρμογι των ςτρατθγικϊν 
ζρευνασ και καινοτομίασ για τθν 
ζξυπνθ εξειδίκευςθ (RIS3) ςε εκνικό 
και περιφερειακό επίπεδο. 

 

 

– Υεραιτζρω διαρροι 
καταρτιςμζνου και ζμπειρου 
επιςτθμονικοφ δυναμικοφ ςτον 
τομζα των ΨΥΕ ςε χϊρεσ του 
εξωτερικοφ 

– Θ κακυςτζρθςθ ςτθν υλοποίθςθ 
ζργων ΨΥΕ (κυρίωσ ςτο δθμόςιο 
τομζα) είναι δυνατό να οδθγιςει 
ςε απαξίωςθ τθσ 
χρθςιμοποιοφμενθσ τεχνολογίασ 
και επομζνωσ τθ μθ επίτευξθ του 
βζλτιςτου αποτελζςματοσ 

3. Ενίςχυςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των μικρϊν 
και μεςαίων επιχειριςεων του 
γεωργικοφ τομζα (για το ΕΓΨΑΑ,) 
και τθσ αλιείασ και των 
υδατοκαλλιεργειϊν 

– Αξιόλογο απόκεμα εργατικοφ 
δυναμικοφ - εξειδικευμζνο και  
χαμθλοφ κόςτουσ επιςτθμονικό 
προςωπικό. 

– Πικρό μζγεκοσ των ελλθνικϊν 
εμπορικϊν επιχειριςεων. 

– Χαμθλόσ βακμόσ εξωςτρζφειασ. 

– Ξεφαλαιακι ανεπάρκεια. 

– Ζλλειψθ ρευςτότθτασ. 

– Υροςανατολιςμόσ ςτισ ανάγκεσ τθσ 
τελικισ κατανάλωςθσ και όχι ςτισ 
ανάγκεσ των επιχειριςεων. 

– Ωςτζρθςθ ςτθ χριςθ βαςικϊν 
τεχνολογιϊν γενικισ εφαρμογισ (key 

– Υρόςβαςθ των εμπορικϊν 
επιχειριςεων ςτθ χρθματοδότθςθ 
με ανάπτυξθ και χριςθ κατάλλθλα 
προςαρμοςμζνων χρθματοδοτικϊν 
εργαλείων. Αξιοποίθςθ των πόρων 
των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και 
Επενδυτικϊν Ψαμείων. 

– Ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των 
εμπορικϊν επιχειριςεων, με 
μετατροπι των μικροειςαγωγζων ςε 
μικροεξαγωγείσ.  

– Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ 

– Εκροι κεφαλαίων προσ άλλεσ 
χϊρεσ  

– Θ ςυνεχιηόμενθ φφεςθ και θ 
ζλλειψθ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά 
λειτουργεί αναςταλτικά ςτθν 
ανάλθψθ επιχειρθματικϊν 
πρωτοβουλιϊν. 

– Αυξανόμενοσ ανταγωνιςμόσ ςτα 
πλαίςια τθσ ςταδιακισ 
άμβλυνςθσ των περιοριςμϊν ςτο 
διεκνζσ εμπόριο και τθσ 
διεφρυνςθσ τθσ Ε.Ε. 
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enabling technologies) 

– Ανεπαρκείσ δομζσ υποςτιριξθσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ κυρίωσ των 
μικρϊν και πολφ μικρϊν 
επιχειριςεων, 

– Θ ζλλειψθ δικτυϊςεων και 
ςυνεργατικϊν πρακτικϊν. 

– Επιβάρυνςθ του κόςτουσ παραγωγισ 
από εξωγενείσ παράγοντεσ (ποιότθτα 
υποδομϊν, υψθλι φορολογία, 
αδυναμία πρόςβαςθσ ςε τραπεηικό 
δανειςμό και εγγυιςεισ) - 
Υροβλιματα ρευςτότθτασ των 
επιχειριςεων 

– Χαμθλι ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με 
τθν επιχειρθματικότθτα 

– Ελλείψεισ ςε υποδομζσ υποςτιριξθσ 
τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ   

– Ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ προσ τισ 
επιχειριςεισ για τισ δυνατότθτεσ και 
τισ διαδικαςίεσ πραγματοποίθςθσ 
εξαγωγϊν. 

– Δυςκολία εξεφρεςθσ κατάλλθλων 
χρθματοδοτικϊν μζςων για τθν 
υποςτιριξθ των εξαγωγϊν. 

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

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

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

– Θ ανάπτυξθ υποδομϊν και 
υπθρεςιϊν εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 
ςε επίπεδο επιχείρθςθσ. 

– Θ ανάπτυξθ υποδομϊν και 
υπθρεςιϊν εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 
για λογαριαςμό τρίτων (third party 
logistics).  

4. Ενίςχυςθ τθσ μετάβαςθσ προσ 
τθν οικονομία χαμθλϊν 
εκπομπϊν ρφπων ςε όλουσ τουσ 
τομείσ 

– Ωψθλό δυναμικό ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ, το οποίο είναι 
δυνατό να καλφψει ενεργειακζσ 
ανάγκεσ κτθρίων του εμπορικοφ 
τομζα. 

– Χθμαντικά περικϊρια για 

– Πεγάλο ποςοςτό των κτθρίων του 
εμπορικοφ τομζα είναι ενεργοβόρα.  

– Χαμθλι διείςδυςθ και κακυςτζρθςθ 
ςτθ χριςθ ςυγκεκριμζνων 
τεχνολογιϊν ΑΥΕ όπωσ π.χ. θ χριςθ 
γεωκερμικϊν αντλιϊν κερμότθτασ) 

– Χθμαντικό περικϊριο ανάπτυξθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ, 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και 
ορκολογικισ χριςθσ μεταξφ των 
τελικϊν καταναλωτϊν. 

– Αξιοποίθςθ τθσ διάδοςθσ νζων 

– Πθ προβλζψιμεσ και κυρίωσ μθ 
ελεγχόμενεσ μεταβολζσ ςτισ τιμζσ 
των καυςίμων 

– Θ προςαρμογι των τιμϊν ςε 
οριςμζνεσ κατθγορίεσ ΑΥΕ 
αφαιρεί κίνθτρα για επενδφςεισ  
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παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ ςε κτιρια του εμπορικοφ 
τομζα (ςυμπεριλαμβανομζνων και 
των κτθρίων του δθμόςιου τομζα). 

– Ψεχνικό και επιςτθμονικό ανκρϊπινο 
δυναμικό με γνϊςθ και εμπειρία ςε 
ζργα αξιοποίθςθσ των ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ και εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ.  

– Ελλείψεισ ςτον τομζα τθσ παροχισ 
ολοκλθρωμζνων ενεργειακϊν 
υπθρεςιϊν (π.χ. χρθματοδότθςθ από 
τρίτουσ). 

– Υολυπλοκότθτα διαδικαςιϊν και 
κεςμικοφ πλαιςίου για τθν 
αξιοποίθςθ ΑΥΕ από ιδιϊτεσ και 
δθμόςιουσ φορείσ. 

τεχνολογιϊν ςτουσ τομείσ τθσ 
ηιτθςθσ και προςφοράσ ενζργειασ 
με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ εγχϊριασ 
επιχειρθματικότθτασ και τθσ 
απαςχόλθςθσ 

– Ανάπτυξθ χρθματοοικονομικϊν 
εργαλείων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
(Χρθματοδότθςθ Από Ψρίτουσ) με τθ 
ςυμμετοχι ιδιωτικϊν κεφαλαίων. 

– Εφαρμογι βιοκλιματικοφ 
ςχεδιαςμοφ ςτισ νζεσ καταςκευζσ 
κτθρίων του εμπορικοφ τομζα. 

– Θ ανάγκθ ειςαγωγισ υλικϊν 
προςαρμοςμζνων ςτισ 
βιοκλιματικζσ απαιτιςεισ κα 
επιβαρφνουν το κόςτοσ των 
ςχετικϊν ζργων. 

– Θ ανάγκθ για μειωμζνο κόςτοσ 
ενζργειασ λόγω κρίςθσ οδθγεί ςε 
νζα ιεράρχθςθ των 
προτεραιοτιτων τθσ ενεργειακισ 
πολιτικισ με υποβάκμιςθ τθσ 
περιβαλλοντικισ παραμζτρου.  

5. Υροϊκθςθ τθσ προςαρμογισ 
ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ – 
προϊκθςθ τθσ πρόλθψθσ και τθσ 
διαχείριςθσ του κινδφνου (risk) 

–  – Ωψθλι τρωτότθτα τθσ χϊρασ ςτθν 
κλιματικι αλλαγι (μείωςθ 
βροχοπτϊςεων και αφξθςθ 
κερμοκραςιϊν) 

 

 Σι ςθμαντικοί πόροι που αναμζνεται να 
δοκοφν για ολοκλθρωμζνα προγράμματα 
βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ, (το 5% των 
πόρων του ΕΨΥΑ) δθμιουργοφν ευκαιρίεσ 
για τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων με 
ςτόχο τθ βελτίωςθ του μικροκλίματοσ ςε 
εμπορικά κζντρα και αγορζσ με φφτευςθ 
δζντρων, κατάλλθλο αρχιτεκτονικό 
ςχεδιαςμό και χριςθ υλικϊν φιλικϊν 
προσ το περιβάλλον. 

– Ξαταςτροφζσ από δαςικζσ 
πυρκαγιζσ, οποίεσ ςε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ απειλοφν 
κατοικθμζνεσ περιοχζσ ι 
υποδομζσ οικονομικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

– Ξαταςτροφζσ από πλθμμφρεσ, 
οποίεσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 
απειλοφν κατοικθμζνεσ περιοχζσ 
ι υποδομζσ οικονομικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

– Πείωςθ τθσ κίνθςθσ ςτισ αγορζσ 
αςτικϊν κζντρων λόγω υψθλϊν 
κερμοκραςιϊν κατά τθ διάρκεια 
του κζρουσ. 

– Ξαταςτροφι καλλιεργειϊν και 
ηωικοφ κεφαλαίου λόγω ακραίων 
καιρικϊν φαινομζνων, πυρκαγιϊν 
και πλθμμυρϊν 

– Υροβλιματα τροφοδοςίασ τθσ 
χϊρασ ι περιοχϊν αυτισ (π.χ. 
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νθςιά) με εμπορεφματα λόγω 
ζντονων καιρικϊν φαινομζνων. 

6. Υροςταςία του περιβάλλοντοσ 
και προϊκθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ των πόρων 

–  – Θ μθ ορκολογικι λειτουργία του 
ςυςτιματοσ χερςαίων 
εμπορευματικϊν οδικϊν μεταφορϊν, 
θ οποία ζχει δυςμενείσ επιπτϊςεισ 
ςτο περιβάλλον και ςτθν οδικι 
αςφάλεια. 

– Σ εκςυγχρονιςμόσ τθσ λειτουργίασ 
των εταιρειϊν χερςαίων 
εμπορευματικϊν μεταφορϊν κα 
ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ μζςω τθσ 
μείωςθσ εκπομπϊν ρφπων κακϊσ 
και τθ βελτίωςθ τθσ οδικισ 
αςφάλειασ. 

–  

7.  Υροϊκθςθ των βιϊςιμων 
μεταφορϊν και απομάκρυνςθ 
των ςθμείων ςυμφόρθςθσ ςε 
ςθμαντικά δίκτυα υποδομϊν. 

– Θ γεωγραφικι κζςθ τθσ Ελλάδασ 
που προςδίδει πλεονζκτθμα ςε 
ελλθνικά λιμάνια ςτο διεκνζσ 
διαμετακομιςτικό εμπόριο 

– Χε μεγάλο βακμό το βαςικό οδικό 
δίκτυο τθσ χϊρασ ςυνδζεται άμεςα 
με βαςικζσ πφλεσ ειςόδου-εξόδου 
(λιμάνια- αεροδρόμια) – 
Δυνατότθτεσ για περαιτζρω διεκνείσ 
ςυνδζςεισ 

– Ελλείψεισ ςτο οδικό δίκτυο ςε 
Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ & προβλιματα 
ςτθν οδικι αςφάλεια  

– Ανεπαρκζσ ςιδθροδρομικό δίκτυο 

– Ανεπαρκείσ λιμενικζσ υποδομζσ- 
Πειωμζνθ δυνατότθτα 
ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν λόγω μθ 
ςφνδεςθσ λιμζνων με χερςαίεσ 
μεταφορζσ. 

– Πθ επαρκισ πρόςβαςθ ςε 
βιομθχανικζσ περιοχζσ και 
εμπορευματικά κζντρα, 

– Θ μθ ορκολογικι λειτουργία του 
ςυςτιματοσ χερςαίων 
εμπορευματικϊν οδικϊν μεταφορϊν, 
θ οποία ζχει δυςμενείσ επιπτϊςεισ 
ςτο κόςτοσ μεταφοράσ, ςτο 
περιβάλλον και ςτθν οδικι αςφάλεια. 

– H ανάδειξθ του Υειραιά και τθσ 
Κεςςαλονίκθσ ςε εμπορικζσ πφλεσ 
με ολοκλθρωμζνεσ υποδομζσ και 
υπθρεςίεσ, οι οποίεσ κα αποτελοφν 
κόμβουσ πολυτροπικϊν ςυνδζςεων. 

–  Σ κεντρικόσ αναπτυξιακόσ ςτόχοσ 
του τομζα μεταφορϊν για τθ νζα 
προγραμματικι περίοδο, οποίοσ 
είναι θ ολοκλιρωςθ τθσ ανάπτυξθσ 
του Εκνικοφ Χυςτιματοσ 
Πεταφορϊν και θ προϊκθςθ των 
ςυνδυαςμζνων Πεταφορϊν. Χτο 
ςτόχο αυτό περιλαμβάνονται θ 
ολοκλιρωςθ των υποδομϊν που 
αποτελοφν τμιμα του βαςικοφ 
Διευρωπαϊκοφ Δικτφου 
Πεταφορϊν, θ αναβάκμιςθ των 
λιμζνων και θ διαςφνδεςι τουσ με 
το ςιδθροδρομικό δίκτυο ςτθν 
κατεφκυνςθ τθσ προϊκθςθσ των 
ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν, θ 
επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ του 
ςιδθροδρομικοφ δικτφου ϊςτε να 
ςυγκλίνει τεχνολογικά με τα 
ευρωπαϊκά ςιδθροδρομικά δίκτυα 

– Ζλλειψθ κεφαλαίων για τθν 
πραγματοποίθςθ των αναγκαίων 
επενδφςεων ςε ζργα υποδομισ 
μεγάλθσ κλίμακασ (τόςο 
ιδιωτικϊν όςο και δθμοςίων) – 
Ξακυςτεριςεισ και αναβολζσ 
ςτθν ολοκλιρωςθ κομβικισ 
ςθμαςίασ ζργων λόγω 
οικονομικϊν επιπτϊςεων κρίςθσ 
ςε αναδόχουσ 

– Ελλιπισ αξιοποίθςθ υφιςτάμενων 
υποδομϊν & αυξθμζνοσ 
ανταγωνιςμόσ από υποδομζσ (πχ 
λιμάνια) άλλων χωρϊν 
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και θ βελτίωςθ τθσ οδικισ 
αςφάλειασ. 

– Θ ζμφαςθ που δίνεται ςτθν 
ανάπτυξθ, προϊκθςθ και 
ενίςχυςθ/ενδυνάμωςθ του τομζα 
τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 
(logistics) ωσ ζναν από τουσ 9 τομείσ 
– κλειδιά για τθν οικονομικι 
ανάπτυξθ τθσ χϊρασ . 

– Θ δυνατότθτα χριςθσ των 
βιοκαυςίμων ςτισ εμπορευματικζσ 
μεταφορζσ. 

8. Υροϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ 
και υποςτιριξθ τθσ 
κινθτικότθτασ των εργαηομζνων.  

 

– Αξιόλογο εξειδικευμζνο ανκρϊπινο 
δυναμικό.  

– Χαμθλι γεωγραφικι κινθτικότθτα του 
εργατικοφ δυναμικοφ 

– Ωψθλό ποςοςτό μακροχρόνια 
ανζργων 

– Ωψθλι ανεργία νζων. 

– Αξιοποίθςθ των πόρων του ΕΞΨ για 
τθν επιμόρφωςθ επαγγελματιϊν / 
επιχειρθματιϊν / ςτελεχϊν 
επιχειριςεων ςτον τομζα του 
Εμπορίου. 

– Ενίςχυςθ των ικανοτιτων των 
κοινωνικϊν εταίρων και προϊκθςθ 
τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ τουσ ςτο 
ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ των 
πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και 
κοινωνικισ ςυνοχισ.  

– Ξαταςτροφι ανκρϊπινου 
δυναμικοφ λόγω τθσ κρίςθσ 
(πτϊχευςθ επιχειριςεων κλπ.). 

– Πθ ζγκαιρθ προςαρμογι του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ 
μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ τθσ 
αγοράσ - απαξίωςθ των 
δεξιοτιτων των 
απαςχολουμζνων. 

9.  Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ 
ζνταξθσ και τθσ καταπολζμθςθσ 
τθσ φτϊχειασ. 

–  – Αυξθμζνοι δείκτεσ γιρανςθσ 

– Φαινόμενα κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 
ειδικϊν ομάδων 

– Ψάςεισ υποβάκμιςθσ ςε γειτονιζσ 
αςτικϊν κζντρων.  

–  – Αυξανόμενθ ζνταςθ του 
φαινομζνου τθσ φτϊχειασ ςε όλθ 
τθ χϊρα. 

10. Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, 
τισ δεξιότθτεσ και ςτθ δια βίου 
μάκθςθ. 

– Λκανοποιθτικό επίπεδο εκπαίδευςθσ 
πλθκυςμοφ, ιδιαίτερα ςε 
παραγωγικζσ θλικίεσ. 

– Πθ αποτελεςματικι διαςφνδεςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ. 

– Χαμθλό ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτα 

– Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ 
τεχνικισ και επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ για πιο 
αποτελεςματικι ςφνδεςθ με τισ 

– Υαρατεταμζνθ φφεςθ που 
περιορίηει τθ ςυμμετοχι των 
επιχειριςεων ςε προγράμματα 
πρακτικισ άςκθςθσ και ςτιριξθσ 



Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και προτεραιοτιτων ςτον τομζα του εμπορίου, ςε εκνικό (τομεακό και 
περιφερειακό) επίπεδο 

TEC A.E.    46 | Χ ε λ ί δ α  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
  ΙΣΧΥΑ ΣΘΜΕΙΑ    ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ   ΕΥΚΑΙΙΕΣ   ΑΡΕΙΛΕΣ 

– Ωψθλό ποςοςτό αποφοίτων ςε 
μακθματικζσ, κετικζσ και επιςτιμεσ 
τεχνολογίασ (MST). 

προγράμματα κατάρτιςθσ και δια βίου 
μάκθςθσ - Πθ ολοκλθρωμζνοσ 
χαρακτιρασ ςυνεχιηόμενθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και χωρίσ 
επαρκι ςτόχευςθ. 

ανάγκεσ τθσ οικονομίασ. 

– Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ – 
μεγαλφτερθ ςφνδεςθ με κοινωνία& 
οικονομία. 

– Βελτίωςθ των δεξιοτιτων του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ με 
ςτοχευμζνα προγράμματα δια βίου 
μάκθςθσ. 

τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ. 

– Δυςκολία προςαρμογισ ανζργων 
προχωρθμζνθσ θλικίασ ςτισ 
απαιτιςεισ (αναγκαίεσ 
δεξιότθτεσ) τθσ αγοράσ εργαςίασ 
που διαμορφϊνεται από τθν 
αναπροςαρμογι του 
αναπτυξιακοφ μοντζλου. 

11. Βελτίωςθ τθσ κεςμικισ 
επάρκειασ και τθσ 
αποτελεςματικισ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ. 

– Ωλοποίθςθ ςθμαντικϊν δράςεων για 
τθ διαχείριςθ των κρατικϊν 
προμθκειϊν (Αναμόρφωςθ 
νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ 
πλαιςίου– Εφαρμογι νζων μεκόδων 
εκτζλεςθσ διαγωνιςμϊν, 
θλεκτρονικζσ προμικειεσ). 

– Μδρυςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Χυμβάςεων. 

– Απλοποίθςθ του τυπικοφ πλαιςίου 
άςκθςθσ τθσ εμπορικισ 
δραςτθριότθτασ με τθ λειτουργία 
του Γ.Ε.ΠΘ. - εξαςφάλιςθ τθσ 
δυνατότθτασ ταχείασ εξυπθρζτθςθσ 
επιχειριςεων και πολιτϊν  με 
διαδικαςίεσ ‘’μια ςτάςθσ’’.  

– Ρζο Ρομικό Υλαίςιο για τα Εμπορικά 
Χιματα 

– Ωλοποίθςθ ςθμαντικϊν δράςεων για 
τθν εποπτεία τθσ αγοράσ 
(Υαρατθρθτιριο Ψιμϊν Φαρμάκων, 
νζοσ νόμοσ για τον ανταγωνιςμό 
κλπ.) 

– Αντίςταςθ μθχανιςμοφ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ ςτισ αλλαγζσ. 

– Ωπολείπονται κεςμικζσ ρυκμίςεισ για 
ολοκλθρωμζνεσ ςυναλλαγζσ μζςω 
διαδικτφου. 

– Βραδεία εκδίκαςθ δικαςτικϊν 
υποκζςεων – ανεπαρκισ προϊκθςθ 
τθσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ 
διαφορϊν. 

– Υεραιτζρω μείωςθ τθσ διοικθτικισ 
επιβάρυνςθσ για τισ επιχειριςεισ, 
καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ 
και απλοφςτευςθ του διοικθτικοφ 
και νομικοφ πλαιςίου για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ καλφτερθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν ςε επιχειριςεισ (π.χ. 
ψθφιοποίθςθ των διαδικαςιϊν 
εκτελωνιςµοφ κατά τθν εξαγωγι και 
θ εφαρµογι ενιαίασ κυρίδασ για τισ 
εξαγωγζσ). 

– Υεραιτζρω προϊκθςθ και 
εφαρµογι τθσ θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ και παροχισ 
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ 
πολίτεσ. 

– Χαμθλό θκικό δθμοςίων 
υπαλλιλων και υποςτελζχωςθ 
λόγω δθμοςιονομικϊν 
προςαρμογϊν με κίνδυνο να  
δθμιουργθκοφν κακυςτεριςεισ 
και δυςλειτουργίεσ ςτθν 
υλοποίθςθ των ζργων. 

– Ξίνδυνοσ μθ αποτελεςματικισ 
αξιοποίθςθσ πόρων λόγω 
γραφειοκρατικοφ φόρτου αλλά 
και λόγω προβλθμάτων 
ςυντονιςμοφ μεταξφ υπθρεςιϊν. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
  ΙΣΧΥΑ ΣΘΜΕΙΑ    ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ   ΕΥΚΑΙΙΕΣ   ΑΡΕΙΛΕΣ 

– Χθμαντικά βιματα για τθ κεςμικι 
οργάνωςθ τθσ αγοράσ (Εκνικό 
Υαρατθρθτιριο Εμπορίου, Οαϊκζσ 
Αγορζσ – πλανόδιο εμπόριο κλπ.) 

– Εξορκολογιςμόσ τθσ αγοράσ 
καυςίμων και πάταξθ λακρεμπορίασ.  
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7. 
-  

7.1 Ανάλυςθ των ανιςοτιτων των αναπτυξιακϊν αναγκϊν και των 
δυνατοτιτων  

Σι κφριεσ ανιςότθτεσ του τομζα του εμπορίου αναφζρκθκαν ςτο Ξεφάλαιο 4 «Θ Κζςθ του 
Ψομζα ςτο Εκνικό, Ευρωπαϊκό και Διεκνζσ Υεριβάλλον». 

Σι κφριεσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ που ζχει να αντιμετωπίςει ο τομζασ είναι αφενόσ θ 
επιβίωςθ ςτθν οικονομικι κρίςθ και αφετζρου θ ςυμβολι του ςτθν υλοποίθςθ τθσ εκνικισ 
αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ για τθ νζα περίοδο. 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 εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ» (2θ Χρθματοδοτικι Υροτεραιότθτα ΕΧΥΑ 
2014-2020). 

Σι κφριεσ αυτζσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ αναδεικνφουν τισ προτεραιότθτεσ που 
παρουςιάηονται ςτο επόμενο κεφάλαιο  του παρόντοσ κειμζνου («Αναφορά Βαςικϊν 
Υροτεραιοτιτων Ανάπτυξθσ του Ψομζα και Λεράρχθςι 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. 

Υαρά το δυςμενζσ περιβάλλον που δθμιουργεί θ οικονομικι κρίςθ, εντοπίηονται 
δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ για τον τομζα του εμπορίου. Αυτό προκφπτει από τθν ανάλυςθ 
των Δυνατϊν Χθμείων, Αδυναμιϊν, Ευκαιριϊν και Ξινδφνων του Ψομζα (SWOT analysis) που 
παρουςιάςτθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο. Χτθ ςυνζχεια ςυνοψίηονται οι ςθμαντικότερεσ 
από τισ προαναφερόμενεσ δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ: 

– Θ αξιοποίθςθ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ χϊρασ. 

– Ψα 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 Υειραιά και τθσ Κεςςαλονίκθσ ςε εμπορικζσ πφλεσ με 
ολοκλθρωμζνεσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ, οι οποίεσ κα αποτελοφν κόμβουσ 
πολυτροπικϊν ςυνδζςεων. 

– Σ 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 
Ψαμείων. 

– 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 Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ ςτον κλάδο των logistics ( βλζπε και ςχετικι μελζτθ Mc Kinsey *9+). 

– Θ διεφρυνςθ καταναλωτικοφ κοινοφ μζςω χριςθσ θλεκτρονικοφ εμπορίου 

– Ψο αξιόλογο εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό. 

Χτο 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. 

Ξλειδί για τθν επιτυχι αξιοποίθςθ των προαναφερόμενων δυνατοτιτων αποτελεί θ 
ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ & επιχειρθςιακισ Λκανότθτασ τθσ ΓΓΕ με αιχμζσ τθν κωδικοποίθςθ 
του κεςμικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου και τθν ανάπτυξθ εργαλείων (κυρίωσ 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων). 

 

7.2 Όραμα και ςτρατθγικι 

Πε βάςθ τα προαναφερόμενα ςτο προθγοφμενο υποκεφάλαιο, το Πραμα για τον τομζα 
του Εμπορίου τθν περίοδο 2014-2020 είναι δυνατό να διατυπωκεί ωσ εξισ: 

«Η μεγιςτοποίθςθ τθσ ςυμβολισ του Εμπορίου ςτθν εξωςτρζφεια του παραγωγικοφ ιςτοφ 
τθσ χϊρασ με τθ μετατροπι των μικροειςαγωγζων ςε εξαγωγείσ και τθν αφξθςθ των 
χωρϊν προοριςμοφ των ελλθνικϊν προϊόντων». 

Θ πραγματοποίθςθ του οράματοσ αυτοφ κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ του 
πρωτογενι και δευτερογενι τομζα τθσ οικονομίασ, τθ βελτίωςθ του εμπορικοφ ιςοηυγίου 
και τθ δθμιουργία βιϊςιμων κζςεων απαςχόλθςθσ. 

Σι βαςικζσ κατευκφνςεισ για τθν πραγματοποίθςθ του Σράματοσ είναι οι ακόλουκεσ: 

– Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και του εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ των 
ελλθνικϊν επιχειριςεων ιδιαίτερα των μικρομεςαίων, με δράςεισ βελτίωςθσ τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ τουσ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν ΨΥΕ, 
όπωσ το θλεκτρονικό εμπόριο. 

– Χτροφι των  αγροτϊν ςτθν επιχειρθματικότθτα, μζςω τθσ  αφξθςθσ των επενδφςεων 
για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκςυγχρονιςμό και τθν υιοκζτθςθ τθσ χριςθσ των 
ΨΥΕ. 

– Ενίςχυςθ τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ ςυνδεδεμζνθσ με τθν ενίςχυςθ τθσ 
παραγωγισ  (μετάβαςθ από τθν οικονομία κατανάλωςθσ ςε μια οικονομία παραγωγισ) 

– Βελτίωςθ τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτάσ του αγροδιατροφικοφ τομζα και  μείωςθ του 
ελλείμματοσ εμπορικοφ ιςοηυγίου. 

Πε βάςθ τα ανωτζρω, κεντρικοί  Κεματικοί Χτόχοι του νζου ΕΧΥΑ και των Επιχειρθςιακϊν 
του Υρογραμμάτων οι οποίοι αφοροφν και ςτο εμπόριο είναι οι:   
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– ΚΧ2: Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε ΨΥΕ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ 

– ΚΧ3: Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων 
ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν του γεωργικοφ τομζα (για το ΕΓΨΑΑ) και του τομζα 
τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ (για το ΕΨΚΑ) 

Χτο πλαίςιο αυτό αναδεικνφονται ωσ κρίςιμα τα ακόλουκα ηθτιματα: 

– H ςυμβολι των εμπορικϊν επιχειριςεων ςτθν μετάβαςθ από μια οικονομία 
κατανάλωςθσ ςε μια οικονομία παραγωγισ. Χτθ μετάβαςθ αυτι είναι δυνατό να 
ςυμβάλουν και εμπορικζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ παρζχουν  ειςροζσ ςε παραγωγικζσ 
μονάδεσ ιδιαίτερα για τθν παραγωγι διεκνϊσ εμπορεφςιμων προϊόντων. 

– 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.  

– Θ δθμιουργία κοινοπραξιϊν / δικτφων μεταξφ εμπορικϊν επιχειριςεων για τθν 
επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, βελτιωμζνων όρων προμικειασ, κοινϊν ενεργειϊν 
προϊκθςθσ κ.ά. (με ζμφαςθ ςτθ μετάβαςθ από τθν πολφ μικρι επιχείρθςθ ςτθν 
επιχείρθςθ με κρίςιμθ μάηα ϊςτε αυτι να είναι πλιρωσ παραγωγικι). 

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

– Θ αξιοποίθςθ του κλάδου των logistics. 

– Θ  ενίςχυςθ των εξαγωγϊν και τθσ εξωςτρζφειασ. 

– Θ ανάπτυξθ νζων επιχειρθματικϊν πρακτικϊν όπωσ τα ανοικτά κζντρα εμπορίου, θ και 
θ δθμιουργία κεματικϊν αγορϊν (κυρίωσ ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ των πόλεων).  

– Θ ευκολότερθ πρόςβαςθ των επιχειριςεων ςε οργανωμζνεσ αγορζσ και δθ ςε 
ψθφιακζσ αγορζσ και e-market places. 

– Θ ευκολότερθ πρόςβαςθ ςε χρθματοδοτικά εργαλεία (δθμιουργία και χριςθ 
χρθματοδοτικϊν εργαλείων κατά τθν περίοδο 2014-2020 από πόρουσ των Ευρωπαϊκϊν 
και Διαρκρωτικϊν Ψαμείων). 

– Θ ανανζωςθ τθσ ιδζασ του ςυνεταιριςμοφ με ςφγχρονουσ όρουσ 

– Θ οργανωμζνθ ςυμμετοχι των εμπορικϊν επιχειριςεων ςε δίκτυα (λειτουργίασ, 
διάκεςθσ, προβολισ και προϊκθςθσ 

Ψζλοσ, κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ τθσ ΓΓΕ με 
αιχμι τθ λειτουργικι διαχείριςθ των προμθκειϊν. 
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8. 
 

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

 

 

 

 

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

Ρροτεραιότθτα 1θ: Στιριξθ 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. Χτο 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. 

Ρροτεραιότθτα 2θ: Ανάπτυξθ ςφγχρονων υποδομϊν και υπθρεςιϊν εφοδιαςτικισ 
αλυςίδασ. Χτθν 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. 

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

Ρροτεραιότθτα 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 . Χτθν προτεραιότθτα αυτι εντάςςονται και οι 

1 

•Ενίςχυςθ Επιχειρθςιακισ 
Λκανότθτασ, Χυςτιματα Χτιριξθσ 
Οιψθσ Αποφάςεων, Κεςμικι 
κωράκιςθ, Εργαλεία 

2 

•Ενίςχυςθ Επιχειρθςιακισ 
Λκανότθτασ, Σλοκλιρωςθ 
παρεχόμενων Ωπθρεςιϊν 

3 

•Χρθματοδοτικά Εργαλεία, 
Ωπθρεςίεσ ενιαίασ ςτάςθσ  
Ωποδομζσ, ΨΥΕ και δικτυϊςεισ 

4 
•Χρθματοδοτιςεισ, Ξακεςτϊσ 

Ξρατικισ Ενίςχυςθσ 

ΓΓΕ: Χάραξθ 
Ρολιτικισ, 
Εποπτεία 

ΕΥΣΕΔ (ωσ 
δικαιοφχοσ), 

Εποπτευόμενοι 
φορείσ ΓΓΕ και 

Κοινωνικοί Εταίροι 

Δίκτυα 

Εμπορικόσ και Επιχειρθματικόσ  
Ιςτόσ 
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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. 

Ρροτεραιότθτα 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.  

Χτισ ανωτζρω προτεραιότθτεσ προςτίκεται ωσ 6θ Ρροτεραιότθτα θ Ανάπτυξθ ανκρϊπινου 
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. 

 

Σι προτεραιότθτεσ αυτζσ υποςτθρίηονται από δράςεισ, οι οποίεσ παρουςιάηονται ςτο 
Ξεφάλαιο 12 ανά κεματικό ςτόχο και επενδυτικι προτεραιότθτα των ΕΔΕΨ ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα 2θ Εγκφκλιο του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για το 
ςχεδιαςμό και τθν κατάρτιςθ του αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ τθσ περιόδου 2014-
2020. 
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9.  

Εκτόσ από τισ εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ που κζτει ο Ξανονιςμόσ περί κακοριςμοφ 
κοινϊν διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ψαμεία και για τισ οποίεσ 
γίνεται αναφορά ςτο Ξεφάλαιο 14, διαπιςτϊνεται από τθν ζρευνα που διενεργεί θ ομάδα 
μελζτθσ θ ανάγκθ για ςυγκεκριμζνεσ κεςμικζσ και οργανωτικζσ προςαρμογζσ. Σι 
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.  Τςον αφορά τθν πρϊτθ κατθγορία  
προςαρμογϊν αναφζρονται οι εξισ: 

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

– Διαλειτουργικότθτα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του δθμόςιου τομζα. 

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

Χτθ δεφτερθ κατθγορία εντάςςονται προςαρμογζσ όπωσ: 

– Ξωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ ςε βάςθ δεδομζνων. 

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

– Χυντονιςμόσ 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. Χτον 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. 

– Υρομικεια λογιςμικοφ και εξοπλιςμοφ για τθν θλεκτρονικι κατάκεςθ εμπορικοφ 
ςιματοσ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - ψθφιοποίθςθ 
ςτοιχείων βιβλίου ςθμάτων - «Ξωδικοποίθςθ 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 
ιδιαίτερα όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ ακζμιτων εμπορικϊν πρακτικϊν ςτο 
θλεκτρονικό εμπόριο. 

– Εκπαίδευςθ – ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

Σριςμζνεσ από τισ δράςεισ, αυτζσ μπορεί να αποτελζςουν για τθν προγραμματικι περίοδο 
2014-2020 ζργα ςθμαίεσ για τθ ΓΓΕ και το αντίςτοιχο επιχειρθςιακό πρόγραμμα. Σι 
περιςςότερεσ από αυτζσ τισ δράςεισ είναι δυνατό να χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του 
κεματικοφ ςτόχου 2 των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων «Βελτίωςθ 
τθσ πρόςβαςθσ ςε ΨΥΕ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ» και του κεματικοφ ςτόχου 11 
«Ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ και αποτελεςματικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ». 

Γενικότερα, δράςεισ που αφοροφν τον τομζα του Εμπορίου είναι δυνατό να 
χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο διαφόρων επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων όπωσ το ΕΥ 
Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα Ξαινοτομία, το ΕΥ Αγροτικι Ανάπτυξθ και τα ΥΕΥ. 
Ξρίςιμθσ ςθμαςίασ ηιτθμα είναι επομζνωσ ο ςυντονιςμόσ των παρεμβάςεων ςτον τομζα 
του Εμπορίου. Επίςθσ ςθμαντικά ηθτιματα που παραμζνουν ανοικτά είναι θ εξειδίκευςθ 
των δράςεων που αφοροφν το Εμπόριο ςτα προγράμματα αυτά  κακϊσ και θ αποςαφινιςθ 
των πεδίων παρζμβαςθσ του κακενόσ για τθν αποφυγι επικαλφψεων και τθ μεγιςτοποίθςθ 
των ςυνεργειϊν.  
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10. –
 

Σ τομζασ του εμπορίου είναι παρϊν ςε όλεσ τθσ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, ςτοιχείο 
αναμενόμενο λόγω τθσ φφςθσ τθσ δραςτθριότθτασ. Θ δραςτθριότθτα αυτι δεν είναι 
ιςομερϊσ κατανεμθμζνθ μεταξφ των περιφερειϊν με υπερςυγκζντρωςθ των 
δραςτθριοτιτων ςτθν Αττικι και δευτερευόντωσ ςτθν Ξεντρικι Πακεδονία. Χτον πίνακα 
10.1 που ακολουκεί παρουςιάηεται θ κατανομι των εμπορικϊν ΑΕ και ΕΥΕ ςτισ 13 
Υεριφζρεισ τθσ χϊρασ. 

Ρίνακασ 10.1: Αρικμόσ και ποςοςτό εμπορικϊν ΑΕ και ΕΡΕ ανά Ρεριφζρεια, ζτοσ 2012 
(ΥΘΓΘ: *5+) 

 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΙΘΜΟΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 

(ΑΕ και ΕΡΕ) 
ΡΟΣΟΣΤΟ (%) 

Ανατολικι Πακεδονία - Κράκθ 194 2,9 

Ξεντρικι Πακεδονία 982 14,8 

Δυτικι Πακεδονία 60 0,9 

Ιπειροσ 98 1,5 

Κεςςαλία 243 3,7 

Λόνια Ρθςιά 119 1,8 

Δυτικι Ελλάδα 263 4,0 

Χτερεά Ελλάδα 137 2,1 

Αττικι 3.835 57,7 

Υελοπόννθςοσ 172 2,6 

Βόρειο Αιγαίο 86 1,3 

Ρότιο Αιγαίο 187 2,8 

Ξριτθ 272 4,1 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ 6.648 100 

 

Θ ςπουδαιότθτα του εμπορικοφ τομζα με κριτιριο τθ ςυμβολι του ςτθν απαςχόλθςθ 
μεταβάλλεται από τθ μια Υεριφζρεια ςτθν άλλθ ενϊ μεταβάλλονται και οι τιμζσ από τον 
ζνα κλάδο του εμπορίου ςτον άλλο. Σ πίνακασ που ακολουκεί δείχνει το πθλίκο 
ςυμμετοχισ (Location Quotient) για τθν απαςχόλθςθ ςε κάκε περιφζρεια και ανά κλάδο. 

Ψο πθλίκο ςυμμετοχισ δίνεται από τθ ςχζςθ: 

LQ = (xi/x)/(yi/y) 

όπου: 

xi, yi  ο αρικμόσ των εργαηομζνων ςτον κλάδο i ςτθν Υεριφζρεια και ςτθν Ελλάδα 
αντίςτοιχα 

x, y ο ςυνολικόσ αρικμόσ των εργαηομζνων ςτθν Υεριφζρεια και ςτθν Ελλάδα αντίςτοιχα. 

Ψο πθλίκο ςυμμετοχισ δίνεται ςε επίπεδο διψιφιου κλάδου ωσ εξισ: 

25  Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 

26  Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων 
οχθμάτων 

27 Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
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Ρίνακασ 10.2: Ρθλίκο ςυμμετοχισ τθσ απαςχόλθςθσ ανά Ρεριφζρεια και κλάδο του 
εμπορίου, ζτοσ 2010 (ΥΘΓΘ: ΕΟΧΨΑΨ) 

 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΘΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (LOCATION QUONTIENT) 

ΚΛΑΔΟΣ 25 ΚΛΑΔΟΣ 26 ΚΛΑΔΟΣ 27 

Ανατολικι Πακεδονία - Κράκθ 1,03 0,50 0,88 

Ξεντρικι Πακεδονία 1,18 1,18 1,12 

Δυτικι Πακεδονία 1,18 0,58 0,79 

Ιπειροσ 1,13 0,63 1,03 

Κεςςαλία 0,64 0,62 1,03 

Λόνια Ρθςιά 1,49 0,51 1,21 

Δυτικι Ελλάδα 0,87 0,87 0,87 

Χτερεά Ελλάδα 0,85 0,41 0,92 

Αττικι 1,05 1,38 0,96 

Υελοπόννθςοσ 0,73 0,47 0,90 

Βόρειο Αιγαίο 2,46 1,95 5,57 

Ρότιο Αιγαίο 0,69 0,97 1,21 

Ξριτθ 0,95 0,68 1,07 

Από τα ςτοιχεία του ανωτζρω πίνακα προκφπτει ότι θ ςπουδαιότθτα του Ξλάδου 25 όςον 
αφορά τθν απαςχόλθςθ είναι υψθλι για τισ Υεριφζρειεσ Βορείου Αιγαίου και Λονίων 
Ριςων. Για τον κλάδο 26 οι αντίςτοιχεσ Υεριφζρειεσ είναι του Βορείου Αιγαίου και τθσ 
Αττικισ. Ψζλοσ, το λιανικό εμπόριο ςθμαντικόσ κλάδοσ απαςχόλθςθσ πρωτίςτωσ για τισ 
Υεριφζρειεσ Βορείου Αιγαίου, Ροτίου Αιγαίου και Λονίων Ριςων. Ωψθλότερα ποςοςτά 
ςυμβολισ και των τριϊν κλάδων του εμπορίου ςτθν απαςχόλθςθ ςε ςφγκριςθ με το ςφνολο 
τθσ χϊρασ παρουςιάηει θ Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ (βλ. και υποκεφάλαιο 4.1 του 
παρόντοσ). 

Οόγω τθσ γεωγραφικισ διαςποράσ των εμπορικϊν επιχειριςεων οι ενιςχφςεισ προσ αυτζσ 
κα πρζπει να καλφπτουν το ςφνολο των Υεριφερειϊν τθσ χϊρασ. Ωςτόςο, ςτο πλαίςιο των 
δράςεων ενίςχυςθσ των ΠΠΕ του τομζα του εμπορίου, κα πρζπει να λθφκεί ιδιαίτερθ 
μζριμνα για τισ επιχειριςεισ που βρίςκονται ςε ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ και 
ςτα μικρά νθςιά. Χτισ 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). Για το 
κζμα τθσ χωρικισ διάςταςθσ γίνεται αναφορά ςτο Ξεφάλαιο 16. 
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11. –
 

Για τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ ςτον τομζα του εμπορίου που 
αναφζρκθκε ςτα Ξεφάλαια 7 και 8 και αναλφεται περαιτζρω ςτο Ξεφάλαιο 12 είναι 
απαραίτθτθ θ αξιοποίθςθ των ςυνεργειϊν και τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ με άλλεσ 
τομεακζσ πολιτικζσ , οι οποίεσ ανά προτεραιότθτα (Ξεφάλαιο 8) 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. Σι πολιτικζσ για τθν υποςτιριξθ τθσ καινοτομίασ, τθσ εξωςτρζφειασ και των 
επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν (αλυςίδεσ αξίασ, ςυςτάδεσ επιχειριςεων κλπ.) 
αναδεικνφονται ωσ κομβικζσ. Τςον αφορά τθν προϊκθςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου, 
είναι προφανείσ οι ςυνζργειεσ με δράςεισ για τον ψθφιακό αλφαβθτιςμό, τθν προϊκθςθ 
των ΨΥΕ και τθν ολοκλιρωςθ του κεςμικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου. 

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

Χτον 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 και αποτελεί τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ 
βιωςιμότθτα και τθν ανάπτυξθ των επιχειριςεων. Χτο 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 . 

Χτθν 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. 

Τπωσ ςτθν προθγοφμενθ προτεραιότθτα ζτςι και ςε 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. 
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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. 

Τςον 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. 
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12. 
 

12.1 Θεματικοί τόχοι, Επενδυτικζσ Προτεραιότθτεσ και Δράςεισ 

Χτο υποκεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται ανά κεματικό ςτόχο και επενδυτικι προτεραιότθτα ενδεικτικζσ δράςεισ που προτείνονται για τον τομζα του 
εμπορίου.  Ωπενκυμίηεται ότι οι επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ ανά κεματικό ςτόχο είναι κακοριςμζνεσ και αναφζρονται ςτον κανονιςμό κάκε Ψαμείου. 
(Σθμείωςθ: ΕΤΠΑ=Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, ΕΚΤ=Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

Πολλζσ από τισ προτεινόμενεσ δράςεισ αφοροφν κρατικζσ ενιςχφςεισ. Αυτό είναι απόρροια τθσ ςτοχοκεςίασ και τθσ ςτρατθγικισ του νζου ΕΠΑ, ςτο 
οποίο θ «Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), θ μετάβαςθ ςτθν ποιοτικι 
επιχειρθματικότθτα, με αιχμι τθν καινοτομία και αφξθςθ τθσ εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ» (1θ χρθματοδοτικι προτεραιότθτα) αποτελεί «τθ βαςικι 
ςτρατθγικι προτεραιότθτα και τθν εμβλθματικότερθ αυτϊν, κακϊσ ςθματοδοτεί με το περιεχόμενό τθσ και τον ολοκλθρωμζνο τθσ χαρακτιρα, τθν 
κφρια ςτροφι ςτο νζο αναπτυξιακό υπόδειγμα».  

 

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

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

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

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

– Υλιρθσ αξιοποίθςθ των ΨΥΕ ςτον κλάδο των logistics. 

– 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. 

– 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.  
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Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ενίςχυςθ εφαρμογϊν ΨΥΕ για θλεκτρονικι κυβζρνθςθ, θλεκτρονικι μάκθςθ, θλεκτρονικι ζνταξθ, θλεκτρονικό πολιτιςμό  και θλεκτρονικι 
υγεία (ΕΨΥΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Σλοκλιρωςθ 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 (ΕΨΥΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

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

12.3 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: Υροϊκθςθ 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) (ΕΨΥΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Ξακιζρωςθ του "Ελλθνικοφ Χιματοσ” για τα προϊόντα ελλθνικισ προζλευςθσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ  και λειτουργίασ μιασ βάςθσ δεδομζνων Ελλθνικϊν 
Υροϊόντων/Ωπθρεςιϊν ςτα/ςτισ οποία/οποίεσ ζχει απονεμθκεί το Ελλθνικό Χιμα. Χκοπόσ του δικτυακοφ τόπου είναι θ προβολι και προϊκθςθ των πιςτοποιθμζνων 
προϊόντων και υπθρεςιϊν (ανά κατθγορία προϊόντοσ/υπθρεςίασ και κλάδο δραςτθριότθτασ)  ςτα οποία ζχει απονεμθκεί το Ελλθνικό Χιμα. Σ διαδικτυακόσ τόποσ 
του Ελλθνικοφ Χιματοσ κα περιζχει επιπλζον αναλυτικζσ πλθροφορίεσ περί διαδικαςιϊν, φορζων και απαιτοφμενων εγγράφων για τθν απονομι του Χιματοσ, προσ 
ενθμζρωςθ και διευκόλυνςθ όλων των ενδιαφερομζνων. 

– Υρόςβαςθ 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 ΠΠΕ, ιδίωσ για τθ διεκνοποίθςθ (ΕΨΥΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 
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– Σλοκλθρωμζνεσ δράςεισ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων του Εμπορίου με πεδία εφαρμογισ α) το ςχεδιαςμό και τθν ονοματοςιμανςθ (branding) ελλθνικϊν 
προϊόντων με ςκοπό τθν προϊκθςι τουσ, β) τθν τυποποίθςθ, πιςτοποίθςθ και ςιμανςθ των ελλθνικϊν προϊόντων με ςτόχο τθν εδραίωςι τουσ ςτθν ελλθνικι αγορά 
και τθ διευκόλυνςθ των εξαγωγϊν τουσ, γ) τθ ενίςχυςθ επιχειριςεων για ςυμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ και δ) τθν προβολι των ελλθνικϊν προϊόντων ςτο 
πλαίςιο πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

– Ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των εμπορικϊν επιχειριςεων, με μετατροπι των μικροειςαγωγζων ςε μικροεξαγωγείσ (βλζπε υποκεφάλαιο 14.1) 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.). 

– Δθμιουργία κζντρων ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ. 

– Δράςεισ για τθ δθμιουργία νζου πλαιςίου, ςυντονιςτικοφ κζντρου, κακϊσ και αξιοποίθςθ ςυνεργειϊν και ςυμπλθρωματικοτιτων για τθν αναβάκμιςθσ 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. 

– Δθμιουργία clusters επιχειριςεων ςτον τομζα των logistics. 

– Δθμιουργία ςυςτάδων επιχειριςεων (clusters) Ραυτιλίασ και Οιμενικισ Βιομθχανίασ. 

– Δθμιουργία AGROFOOD LOGISTICS. Ξζντρα ςυγκζντρωςθσ, αποκικευςθσ και διακίνθςθσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων 

– Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων καναλιϊν εξαγωγϊν εξωςτρεφϊν επιχειριςεων από άλλεσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο ςυνεργαςιϊν. 

– Υροβολι των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτα κφρια λιμάνια τθσ χϊρασ – πλθροφόρθςθ ομάδων ςτόχου. 

– Χυνεργατικοί ςχθματιςμοί: α) Δθμιουργία κοινοπραξιϊν / δικτφων / clusters μεταξφ εμπορικϊν επιχειριςεων για τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, βελτιωμζνων 
όρων προμικειασ, κοινϊν ενεργειϊν προϊκθςθσ κ.ο.κ., β) Χυμμετοχι των εμπορικϊν επιχειριςεων ςε αλυςίδεσ αξίασ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν τόςο παραγωγικζσ 
επιχειριςεισ όςο και ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ επιχειριςεισ όπωσ προμθκευτζσ, διανομείσ πωλθτζσ κλπ., γ) Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων καναλιϊν εξαγωγϊν 
εξωςτρεφϊν επιχειριςεων από άλλεσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο ςυνεργαςιϊν, δ) Δθμιουργία clusters μεταξφ εμπορικϊν επιχειριςεων, επιχειριςεων άλλων τομζων, 
ερευνθτικϊν κζντρων και φορζων χρθματοδότθςθσ για τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ καινοτομιϊν (θ τελευταία εντάςςεται ςτθν επόμενθ επενδυτικι 
προτεραιότθτα). 

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

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

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

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Χτιριξθ τθσ ικανότθτασ των ΠΠΕ να αναπτφςςονται ςε περιφερειακζσ, εκνικζσ και διεκνείσ αγορζσ, και να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ 
καινοτομίασ (ΕΨΥΑ) 

– Δθμιουργία και λειτουργία Χρθματιςτθρίου Εμπορευμάτων και Ραυτιλιακϊν Αξιϊν. 

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

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Υροϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ ΠΠΕ (ΕΨΥΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

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

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

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

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

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Υροϊκθςθ τθσ ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ υψθλισ απόδοςθσ (ΕΨΥΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

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

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

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ωποςτιριξθ επενδφςεων αποκλειςτικά για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Πελζτθ για τθν εξειδίκευςθ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι ςτον τομζα του εμπορίου – διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων 
δράςθσ. 

12.6 Θ 6: Προςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικισ χριςθσ των πόρων 
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Επενδυτικι προτεραιότθτα: Δράςθ για τθ βελτίωςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, αναηωογόνθςθ των υποβακμιςμζνων βιομθχανικϊν εκτάςεων και μείωςθ τθσ 
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ (ΕΨΥΑ) 

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) 

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

Επενδυτικι προτεραιότθτα: ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ ςυςτθμάτων μεταφοράσ φιλικϊν προσ το περιβάλλον (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυςτθμάτων χαμθλοφ κορφβου) 
και των ςυςτθμάτων χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των οδϊν εςωτερικισ ναυςιπλοΐασ και των καλάςςιων μεταφορϊν, των 
λιμζνων, των πολυτροπικϊν ςυνδζςεων και των υποδομϊν αερολιμζνων, με ςκοπό τθν προαγωγι μίασ βιϊςιμθσ περιφερειακισ και τοπικισ κινθτικότθτασ (ΕΨΥΑ). 

– Υιλοτικι χριςθ βιοκαυςίμων για τθν τροφοδοςία των οχθμάτων εμπορευματικϊν μεταφορϊν. 

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

Επενδυτικι προτεραιότθτα: πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ για αναηθτοφντεσ κζςθ εργαςίασ και οικονομικά μθ ενεργά άτομα, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια 
ανζργων και των ατόμων που ζχουν αποκοπεί επί μακρόν από τθν αγορά εργαςίασ ,μζςω επίςθσ τοπικϊν πρωτοβουλιϊν για τθν απαςχόλθςθ και υποςτιριξθ τθσ 
κινθτικότθτασ των εργαηομζνων·  Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Δράςεισ ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ ανζργων που προζρχονται από τον τομζα του εμπορίου - πιςτοποίθςθ. 

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

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, µμεταξφ άλλων βελτιϊνοντασ τθν πρόςβαςθ προσ και τθν ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων (ΕΨΥΑ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ “Ανοικτϊν Εμπορικϊν Ξζντρων (Open Malls)” ςτο πλαίςιο ολοκλθρωμζνων δράςεων βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ και με τθ ςυνζργεια 
παρεμβάςεων οι οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν κυρίωσ από τουσ διμουσ. 
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Επενδυτικι προτεραιότθτα: Αυτό-απαςχόλθςθ, επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία επιχειριςεων (ΕΞΨ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

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

– Ξατάρτιςθ επιχειρθματιϊν – παραγωγϊν του πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ τομζα για τθν ανάπτυξθ εμπορικϊν και ιδιαίτερα εξαγωγικϊν δραςτθριοτιτων. 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Υροςαρμογι των εργαηόμενων, των επιχειριςεων και των επιχειρθματιϊν ςτθν αλλαγι (ΕΞΨ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Ενδυνάμωςθ των κοινωνικϊν εταίρων ΓΕΧΕΒΕ, ΓΧΕΕ, ΕΧΕΕ, ΧΕΒ) και άλλων ςυλλογικϊν φορζων του εμπορίου (Επιμελθτιρια και Ξεντρικι 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 λειτουργία επιχείρθςθσ ςε ςυνκικεσ κρίςθσ, 
πράςινθ επιχειρθματικότθτα, εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ, ςφςταςθ και λειτουργία ςυςτάδων επιχειριςεων (clusters), logistics management, θλεκτρονικι 
τιμολόγθςθ, Business Planning & Budgeting, Ωποχρεϊςεισ MME ζναντι Δθμόςιων Φορζων/ Σργανιςμϊν και τρίτων, Διερεφνθςθ εναλλακτικϊν προμθκευτϊν, ζξυπνεσ 
αγορζσ και διαπραγμάτευςθ, διαμεςολάβθςθ, ειδικά κζματα λιανεμπορίου, HACCP κ.λπ. 

– Ξατάρτιςθ – πιςτοποίθςθ ςτελεχϊν του τομζα των logistics. 

– Ωποςτιριξθ των εμπορικϊν επιχειριςεων για αναπροςανατολιςμό προσ νζεσ αγορζσ, τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ και τθσ προβολισ  με επικζντρωςθ ςε 
τομείσ με αναπτυξιακι προοπτικι και τθν ποιότθτα. 

– Δράςεισ ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ εργαηομζνων ςτον τομζα του εμπορίου που απειλοφνται με ανεργία. 

– Δράςεισ προαγωγισ τθσ Εταιρικισ Ξοινωνικισ Ευκφνθσ με τθ ςυμμετοχι των Ξοινωνικϊν Εταίρων, Πθ Ξυβερνθτικϊν Σργανϊςεων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. 

– Χυνεργαςία επιχειριςεων με κοινωνικζσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο τθσ Εταιρικισ Ξοινωνικισ Ευκφνθσ. 

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

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

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

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

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Ψοπικά αναπτυξιακά προγράμματα (Community-led local development strategies) (ΕΞΨ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

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

Επενδυτικι προτεραιότθτα: Υροαγωγι τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ και τθσ επαγγελματικισ ζνταξθσ ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ κακϊσ και τθν προϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ οικονομίασ και τθσ οικονομίασ τθσ αλλθλεγγφθσ προκειμζνου να διευκολυνκεί θ πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ κοινωνικϊν εμπορικϊν επιχειριςεων, οποίεσ είναι δυνατό να δζχονται προςφορζσ αντικειμζνων από πολίτεσ (π.χ. βιβλία, ροφχα κλπ) και 
να τα πωλοφν ςε χαμθλζσ τιμζσ. 

– Δράςεισ δικτφωςθσ των κοινωνικϊν εμπορικϊν επιχειριςεων και υποςτιριξθσ αυτϊν από εκελοντικά ςχιματα, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. 

12.10 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 (ΕΞΨ) 

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. 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: τθ βελτίωςθ τθσ ςυνάφειασ των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, τθ διευκόλυνςθ τθσ μετάβαςθσ από τθν 
εκπαίδευςθ ςτθν εργαςία και τθσ βελτίωςθσ των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ, μεταξφ άλλων μζςω μθχανιςμϊν πρόβλεψθσ των 
αναγκϊν ςε δεξιότθτεσ, τθν προςαρμογι των προγραμμάτων ςπουδϊν και τθν κακιζρωςθ και ανάπτυξθ ςυςτθμάτων μάκθςθσ με βάςθ τθν εργαςία, 

ςυμπεριλαμβανομζνων διττϊν ςυςτθμάτων μάκθςθσ και μακθτείασ·. 

– Δθμιουργία γραφείων διαςφνδεςθσ και διαμεςολάβθςθσ, μεταφοράσ τεχνολογίασ, ςφνδεςθσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τθν απαςχόλθςθ. 

12.11 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 



Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και προτεραιοτιτων ςτον τομζα του εμπορίου, ςε εκνικό (τομεακό και 
περιφερειακό) επίπεδο 

TEC A.E.    66 | Χ ε λ ί δ α  

µεταρρυκµίςεισ, τθν καλφτερθ κανονιςτικι ρφκµιςθ και τθ χρθςτι διακυβζρνθςθ (ΕΞΨ) 

Ενδεικτικζσ δράςεισ 

– Χαρτογράφθςθ των αγορϊν: Υροςδιοριςμόσ 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. 

– Υρομικεια και προςαρμογι/παραμετροποίθςθ βάςθσ δεδομζνων κωδικοποιθμζνθσ  νομοκεςίασ ςτα πεδία ενδιαφζροντοσ τθσ ΓΓΕ (Ρόμοι,  ΥΔ, Αποφάςεισ, 
Αγορανομικζσ Διατάξεισ, Εγκφκλιοι, κωδικοποιθμζνεσ απαντιςεισ ςυχνϊν ερωτθμάτων, κλπ.), 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 Πθτρϊου Ψιρθςθσ Ξυρϊςεων τθσ ΓΓΕ και ΣΥΧΥΑ, ςτο  πλαίςιο του νζου 
Α.Ξ. και άλλων διατάξεων ςτο πλαίςιο του νζου Αγορανομικοφ Ξϊδικα και άλλων διατάξεων - Υαρακολοφκθςθ 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. 

– Δθμιουργία μονάδασ ςτθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου για τθν εποπτεία, τθ ρφκμιςθ και τον ζλεγχο κεμάτων θλεκτρονικοφ εμπορίου και τθν προϊκθςθ τθσ 
ανάπτυξθσ αυτοφ. 

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

– Αναβάκμιςθ και αναςχεδιαςμόσ του Υαρατθρθτθρίου Ψιμϊν. 

– Δθμιουργία – αξιοποίθςθ Υαρατθρθτθρίου Ειδϊν Χονδρικισ. 

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

– Δθμιουργία γραφείων εξαγωγϊν ςτισ ελλθνικζσ πρεςβείεσ. Υραγματοποίθςθ 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). 
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– Αναβάκμιςθ λειτουργίασ ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων: Χχεδιαςμόσ δθμιουργίασ Ξεντρικϊν Ανακετουςϊν Αρχϊν, οργάνωςθ ςυγκζντρωςθσ ομοειδϊν 
προμθκειϊν για οικονομίεσ κλίμακασ, διαρκϊσ βελτιοφμενθ λειτουργία του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ,) και του Ξεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ξ.Θ.Π.Δ.Χ.), εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτα θλεκτρονικά μζςα διακυβζρνθςθσ ςτον τομζα 
των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

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

– Ψαχφτερθ εκδίκαςθ δικαςτικϊν υποκζςεων – προϊκθςθ τθσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν. 
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12.2 φνδεςθ επενδυτικϊν προτεραιοτιτων Σαμείων με χρθματοδοτικζσ προτεραιότθτεσ ΕΠΑ 2014-2020  

Χτον Υίνακα 12.1 που ακολουκεί παρουςιάηεται θ ςφνδεςθ των ανωτζρω επενδυτικϊν προτεραιοτιτων (που ορίηουν οι κανονιςμοί των Ψαμείων ) με τισ 5 
χρθματοδοτικζσ προτεραιότθτεσ που κακορίςτθκαν από τθ χϊρασ μασ για τθν περίοδο 2014-2020 (βλ. Ξεφάλαιο 3). 

Ρίνακασ 12.1. Σφνδεςθ των επενδυτικϊν προτεραιοτιτων που ζχουν επιλεγεί με τισ (εκνικζσ) χρθματοδοτικζσ προτεραιότθτεσ. (Σθμείωςθ: 
ΕΤΠΑ=Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, ΕΚΤ=Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 
 
ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΕΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΕΣ ΕΣΡΑ  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 

 Ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςίεσ ΨΥΕ, θλεκτρονικοφ εμπορίου (e-commerce) και 
ενίςχυςθ τθσ ηιτθςθσ ΨΥΕ (ΕΨΥΑ) 

Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων 
(ιδιαίτερα των ΠΠΕ), μετάβαςθ ςτθν ποιοτικι επιχειρθματικότθτα, με αιχμι τθν 
καινοτομία και αφξθςθ τθσ εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ. 

 Ενίςχυςθ εφαρμογϊν ΨΥΕ για θλεκτρονικι κυβζρνθςθ, θλεκτρονικι μάκθςθ, 
θλεκτρονικι ζνταξθ, θλεκτρονικό πολιτιςμό  και θλεκτρονικι υγεία (ΕΨΥΑ) 

Βελτίωςθ τθσ κεςμικισ επάρκειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ και τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

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

Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ – ενεργόσ 
κοινωνικι ενςωμάτωςθ. 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 

Υροϊκθςθ 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) (ΕΨΥΑ) 

Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων 
(ιδιαίτερα των ΠΠΕ), μετάβαςθ ςτθν ποιοτικι επιχειρθματικότθτα, με αιχμι τθν 
καινοτομία και αφξθςθ τθσ εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ. 

Ανάπτυξθ και εφαρμογι νζων επιχειρθματικϊν μοντζλων για ΠΠΕ, ιδίωσ για τθ 
διεκνοποίθςθ (ΕΨΥΑ) 

Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων 
(ιδιαίτερα των ΠΠΕ), μετάβαςθ ςτθν ποιοτικι επιχειρθματικότθτα, με αιχμι τθν 
καινοτομία και αφξθςθ τθσ εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ. 

Ενίςχυςθ των ικανοτιτων των ΠΠΕ να εμπλακοφν ςε διαδικαςία ανάπτυξθσ και 
καινοτομίασ (ΕΨΥΑ) 

Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων 
(ιδιαίτερα των ΠΠΕ), μετάβαςθ ςτθν ποιοτικι επιχειρθματικότθτα, με αιχμι τθν 
καινοτομία και αφξθςθ τθσ εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 

Υροϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν Υροςταςία του περιβάλλοντοσ – μετάβαςθ ςε μία οικονομία φιλικι ςτο 
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ενζργειασ ςτισ ΠΠΕ (ΕΨΥΑ) περιβάλλον. 

Χτιριξθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 
ςτισ δθμόςιεσ υποδομζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δθμόςιων κτιρίων, και ςτον 
τομζα τθσ ςτζγαςθσ (ΕΨΥΑ) 

Υροςταςία του περιβάλλοντοσ – μετάβαςθ ςε μία οικονομία φιλικι ςτο 
περιβάλλον. 

Υροϊκθςθ τθσ ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ υψθλισ απόδοςθσ 
(ΕΨΥΑ) 
 

Υροςταςία του περιβάλλοντοσ – μετάβαςθ ςε μία οικονομία φιλικι ςτο 
περιβάλλον. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5 

Ωποςτιριξθ επενδφςεων αποκλειςτικά για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι Υροςταςία του περιβάλλοντοσ – μετάβαςθ ςε μία οικονομία φιλικι ςτο 
περιβάλλον. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6  

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

Υροςταςία του περιβάλλοντοσ – μετάβαςθ ςε μία οικονομία φιλικι ςτο 
περιβάλλον. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7 

Επενδυτικι προτεραιότθτα: ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ ςυςτθμάτων μεταφοράσ 
φιλικϊν προσ το περιβάλλον (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυςτθμάτων χαμθλοφ 
κορφβου) και των ςυςτθμάτων χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των οδϊν εςωτερικισ ναυςιπλοΐασ και των καλάςςιων 
μεταφορϊν, των λιμζνων, των πολυτροπικϊν ςυνδζςεων και των υποδομϊν 
αερολιμζνων, με ςκοπό τθν προαγωγι μίασ βιϊςιμθσ περιφερειακισ και τοπικισ 
κινθτικότθτασ (ΕΨΥΑ). 

Ανάπτυξθ – εκςυγχρονιςμόσ – ςυμπλιρωςθ υποδομϊν για τθν οικονομικι και 
κοινωνικι ανάπτυξθ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8 

Ανάπτυξθ επενδφςεων για τθν αυτό-απαςχόλθςθ, τισ µικρο-επιχειριςεισ και τθ 
δθμιουργία επιχειριςεων (ΕΨΥΑ) 

Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ – ενεργόσ 
κοινωνικι ενςωμάτωςθ. 

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 (ΕΨΥΑ) 

Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ – ενεργόσ 
κοινωνικι ενςωμάτωςθ. 
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Αυτό-απαςχόλθςθ, επιχειρθματικότθτα και δθμιουργία επιχειριςεων (ΕΞΨ) 
Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ – ενεργόσ 
κοινωνικι ενςωμάτωςθ. 

Υροςαρμογι των εργαηομζνων, των επιχειριςεων και των επιχειρθματιϊν ςτθν 
αλλαγι (ΕΞΨ) 

Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ – ενεργόσ 
κοινωνικι ενςωμάτωςθ. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 

 Χτιριξθ για φυςικι, οικονομικι και κοινωνικι αναηωογόνθςθ υποβακμιςμζνων 
αςτικϊν και αγροτικϊν κοινοτιτων και περιοχϊν (ΕΨΥΑ) 

Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ – ενεργόσ 
κοινωνικι ενςωμάτωςθ. 

Ψοπικά αναπτυξιακά προγράμματα (Community-led local development strategies) 
(ΕΞΨ) 

Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ – ενεργόσ 
κοινωνικι ενςωμάτωςθ. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10 

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 (ΕΞΨ) 

Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ – ενεργόσ 
κοινωνικι ενςωμάτωςθ. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 11 

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 (ΕΞΨ) 
 

Βελτίωςθ τθσ κεςμικισ επάρκειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ και τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 
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13. 
 

Από τισ δράςεισ που προτείνονται ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο κα ωφελθκοφν και οι τρεισ 
κλάδοι του εμπορίου δθλαδι οι κλάδοι 25 (Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 

μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν), 26 (Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, εκτόσ 
από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων) και 27 (Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων 
οχθμάτων). 

Ειδικότερα, το λιανικό εμπόριο είναι δυνατό να ωφελθκεί άμεςα από δράςεισ όπωσ είναι, 
ενδεικτικά, οι εξισ: 

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

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

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

– Σλοκλθρωμζνεσ δράςεισ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων του Εμπορίου πεδία εφαρμογισ α) το 
ςχεδιαςμό και τθν ονοματοςιμανςθ (branding) ελλθνικϊν προϊόντων με ςκοπό τθν προϊκθςι 
τουσ, β) τθν τυποποίθςθ, πιςτοποίθςθ και ςιμανςθ των ελλθνικϊν προϊόντων με ςτόχο τθν 
εδραίωςι τουσ ςτθν ελλθνικι αγορά και τθ διευκόλυνςθ των εξαγωγϊν τουσ, γ) τθ ενίςχυςθ 
επιχειριςεων για ςυμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ και δ) τθν προβολι των ελλθνικϊν 
προϊόντων ςτο πλαίςιο πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

– Χυνεργατικοί ςχθματιςμοί: α) Δθμιουργία κοινοπραξιϊν / δικτφων / clusters μεταξφ εμπορικϊν 
επιχειριςεων για τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, βελτιωμζνων όρων προμικειασ, κοινϊν 
ενεργειϊν προϊκθςθσ κ.ο.κ., β) Χυμμετοχι των εμπορικϊν επιχειριςεων ςε αλυςίδεσ αξίασ, οι 
οποίεσ περιλαμβάνουν τόςο παραγωγικζσ επιχειριςεισ όςο και ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ 
επιχειριςεισ όπωσ προμθκευτζσ, διανομείσ πωλθτζσ κλπ., γ) Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων καναλιϊν 
εξαγωγϊν εξωςτρεφϊν επιχειριςεων από άλλεσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο ςυνεργαςιϊν, δ) 
Δθμιουργία clusters μεταξφ εμπορικϊν επιχειριςεων, επιχειριςεων άλλων τομζων, 
ερευνθτικϊν κζντρων και φορζων χρθματοδότθςθσ για τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ 
καινοτομιϊν.. 

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

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

Ψο χονδρικό εμπόριο είναι δυνατό να ωφελθκεί άμεςα από δράςεισ όπωσ είναι, ενδεικτικά, οι 

εξισ: 

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

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

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

– Σλοκλθρωμζνεσ δράςεισ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων του Εμπορίου πεδία εφαρμογισ α) το 
ςχεδιαςμό και τθν ονοματοςιμανςθ (branding) ελλθνικϊν προϊόντων με ςκοπό τθν προϊκθςι 
τουσ, β) τθν τυποποίθςθ, πιςτοποίθςθ και ςιμανςθ των ελλθνικϊν προϊόντων με ςτόχο τθν 
εδραίωςι τουσ ςτθν ελλθνικι αγορά και τθ διευκόλυνςθ των εξαγωγϊν τουσ, γ) τθ ενίςχυςθ 
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επιχειριςεων για ςυμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ και δ) τθν προβολι των ελλθνικϊν 
προϊόντων ςτο πλαίςιο πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

– Χυνεργατικοί ςχθματιςμοί: α) Δθμιουργία κοινοπραξιϊν / δικτφων / clusters μεταξφ εμπορικϊν 
επιχειριςεων για τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, βελτιωμζνων όρων προμικειασ, κοινϊν 
ενεργειϊν προϊκθςθσ κ.ο.κ., β) Χυμμετοχι των εμπορικϊν επιχειριςεων ςε αλυςίδεσ αξίασ, οι 
οποίεσ περιλαμβάνουν τόςο παραγωγικζσ επιχειριςεισ όςο και ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ 
επιχειριςεισ όπωσ προμθκευτζσ, διανομείσ πωλθτζσ κλπ., γ) Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων καναλιϊν 
εξαγωγϊν εξωςτρεφϊν επιχειριςεων από άλλεσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο ςυνεργαςιϊν, δ) 
Δθμιουργία clusters μεταξφ εμπορικϊν επιχειριςεων, επιχειριςεων άλλων τομζων, 
ερευνθτικϊν κζντρων και φορζων χρθματοδότθςθσ για τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ 
καινοτομιϊν. 

Ψο εμπόριο και θ επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν είναι δυνατό να ωφελθκεί 

άμεςα από δράςεισ όπωσ είναι, ενδεικτικά, οι εξισ: 

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

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

– Δράςεισ ενίςχυςθσ του κλάδου των logistics. 

Χτον Υίνακα 13.1 που ακολουκεί παρουςιάηονται οι ωφελοφμενοι κλάδοι του εμπορίου από τισ 
προτεινόμενεσ δράςεισ. 

Ρίνακασ 13.1. Ωφελοφμενοι κλάδοι του Εμπορίου από τισ προτεινόμενεσ δράςεισ  
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ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 2 
 

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

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Υλιρθσ αξιοποίθςθ των ΨΥΕ ςτον κλάδο των logistics. 
 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

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

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

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

26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν πλατφορμϊν δθμοπράτθςθσ 
όπου οι ςυνεταιριςμοί και οι μικροί παραγωγοί κα 
αναφζρουν τισ ποςότθτεσ και τισ τιμζσ των προϊόντων 

26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
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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.  
Σλοκλιρωςθ τθσ κεςμοκζτθςθσ και εφαρμογισ του 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου, υιοκζτθςθ των 
θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν από πολίτεσ, επιχειριςεισ 
και φορείσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

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. 

Δθμόςια διοίκθςθ 

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

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 3 
Ξακιζρωςθ του "Ελλθνικοφ Χιματοσ” για τα προϊόντα 
ελλθνικισ προζλευςθσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ  και 
λειτουργίασ μιασ βάςθσ δεδομζνων Ελλθνικϊν 
Υροϊόντων/Ωπθρεςιϊν ςτα/ςτισ οποία/οποίεσ ζχει 
απονεμθκεί το Ελλθνικό Χιμα.  Χκοπόσ του δικτυακοφ 
τόπου είναι θ προβολι και προϊκθςθ των 
πιςτοποιθμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν (ανά 
κατθγορία προϊόντοσ/υπθρεςίασ και κλάδο 
δραςτθριότθτασ)  ςτα οποία ζχει απονεμθκεί το 
Ελλθνικό Χιμα.  
Σ διαδικτυακόσ τόποσ του Ελλθνικοφ Χιματοσ κα 
περιζχει επιπλζον αναλυτικζσ πλθροφορίεσ περί 
διαδικαςιϊν, φορζων και απαιτοφμενων εγγράφων 
για τθν απονομι του Χιματοσ, προσ ενθμζρωςθ και 
διευκόλυνςθ όλων των ενδιαφερομζνων. 

26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

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

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Σλοκλθρωμζνεσ δράςεισ υποςτιριξθσ των 
επιχειριςεων του Εμπορίου πεδία εφαρμογισ α) το 
ςχεδιαςμό και τθν ονοματοςιμανςθ (branding) 
ελλθνικϊν προϊόντων με ςκοπό τθν προϊκθςι τουσ, 
β) τθν τυποποίθςθ, πιςτοποίθςθ και ςιμανςθ των 
ελλθνικϊν προϊόντων με ςτόχο τθν εδραίωςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι αγορά και τθ διευκόλυνςθ των 

26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 
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εξαγωγϊν τουσ, γ) τθ ενίςχυςθ επιχειριςεων για 
ςυμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ και δ) τθν προβολι 
των ελλθνικϊν προϊόντων ςτο πλαίςιο πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων και τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 
 

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.) 

26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Δθμιουργία κζντρων ςτιριξθσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

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

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

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. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Δθμιουργία clusters επιχειριςεων ςτον τομζα των 
logistics. 
 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Δθμιουργία ςυςτάδων επιχειριςεων (clusters) 
Ραυτιλίασ και Οιμενικισ Βιομθχανίασ  
 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Δθμιουργία AGROFOOD LOGISTICS. Ξζντρα 
ςυγκζντρωςθσ, αποκικευςθσ και διακίνθςθσ 
αγροδιατροφικϊν προϊόντων 
 

26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Υροβολι των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτα κφρια 
λιμάνια τθσ χϊρασ – πλθροφόρθςθ ομάδων ςτόχου. 
 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
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27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Χυνεργατικοί ςχθματιςμοί: α) Δθμιουργία 
κοινοπραξιϊν / δικτφων / clusters μεταξφ εμπορικϊν 
επιχειριςεων για τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, 
βελτιωμζνων όρων προμικειασ, κοινϊν ενεργειϊν 
προϊκθςθσ κ.ο.κ., β) Χυμμετοχι των εμπορικϊν 
επιχειριςεων ςε αλυςίδεσ αξίασ, οι οποίεσ 
περιλαμβάνουν τόςο παραγωγικζσ επιχειριςεισ όςο 
και ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ επιχειριςεισ όπωσ 
προμθκευτζσ, διανομείσ πωλθτζσ κλπ., γ) Αξιοποίθςθ 
υφιςτάμενων καναλιϊν εξαγωγϊν εξωςτρεφϊν 
επιχειριςεων από άλλεσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο 
ςυνεργαςιϊν, δ) Δθμιουργία clusters μεταξφ 
εμπορικϊν επιχειριςεων, επιχειριςεων άλλων 
τομζων, ερευνθτικϊν κζντρων και φορζων 
χρθματοδότθςθσ για τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ 
καινοτομιϊν. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ “Ανοικτϊν Εμπορικϊν 
Ξζντρων (Open Malls)” 

27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

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

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Δθμιουργία και λειτουργία Χρθματιςτθρίου 
Εμπορευμάτων και Ραυτιλιακϊν Αξιϊν. 

Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, εκτόσ 
από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 4 

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

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

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

Δθμόςια διοίκθςθ 

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

27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 5 

Πελζτθ για τθν εξειδίκευςθ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ 
για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι ςτον 
τομζα του εμπορίου – διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνων 
ςχεδίων δράςθσ.. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 6 

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

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
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υποπροϊόντων). εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Δθμιουργία κεματικϊν αγορϊν (κυρίωσ ςε 
υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ των πόλεων) 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 7 

Υιλοτικι χριςθ βιοκαυςίμων για τθν τροφοδοςία των 
οχθμάτων εμπορευματικϊν μεταφορϊν. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 8 

Δράςεισ ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ ανζργων που 
προζρχονται από τον τομζα του εμπορίου  - 
πιςτοποίθςθ. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Δθμιουργία εμπορικϊν ηωνϊν για μικροφσ 
λιανοπωλθτζσ. 

27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυςτιματοσ mentoring για 
νζουσ επιχειρθματίεσ. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ “Ανοικτϊν Εμπορικϊν 
Ξζντρων (Open Malls)” ςτο πλαίςιο ολοκλθρωμζνων 
δράςεων βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ και με τθ 
ςυνζργεια παρεμβάςεων οι οποίεσ κα 
πραγματοποιθκοφν κυρίωσ από τουσ διμουσ. 

27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

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

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Ξατάρτιςθ επιχειρθματιϊν – παραγωγϊν του 
πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ τομζα για τθν 
ανάπτυξθ εμπορικϊν και ιδιαίτερα εξαγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Ενδυνάμωςθ των κοινωνικϊν εταίρων ΓΕΧΕΒΕ, ΓΧΕΕ, 
ΕΧΕΕ, ΧΕΒ) και άλλων ςυλλογικϊν φορζων του 
εμπορίου (Επιμελθτιρια και Ξεντρικι Ζνωςθ αυτϊν 
κλπ.) προκειμζνου να υποςτθρίξουν 
αποτελεςματικότερα τα μζλθ τουσ ςτο πλαίςιο των 
αρμοδιοτιτων τουσ και να ςυμβάλουν 
εποικοδομθτικά ςτον κοινωνικό διάλογο. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Επιμόρφωςθ επαγγελματιϊν / επιχειρθματιϊν / 
ςτελεχϊν επιχειριςεων ςτον τομζα του Εμπορίου ςε 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
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κζματα όπωσ λειτουργία επιχείρθςθσ ςε ςυνκικεσ 
κρίςθσ, πράςινθ επιχειρθματικότθτα, εταιρικι 
κοινωνικι ευκφνθ, ςφςταςθ και λειτουργία ςυςτάδων 
επιχειριςεων (clusters), logistics management, 
θλεκτρονικι τιμολόγθςθ, Business Planning & 
Budgeting, Ωποχρεϊςεισ MME ζναντι Δθμόςιων 
Φορζων/ Σργανιςμϊν και τρίτων, Διερεφνθςθ 
εναλλακτικϊν προμθκευτϊν, ζξυπνεσ αγορζσ και 
διαπραγμάτευςθ, διαμεςολάβθςθ, ειδικά κζματα 
λιανεμπορίου, HACCP κ.λπ. 

26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Ξατάρτιςθ – πιςτοποίθςθ ςτελεχϊν του τομζα των 
logistics. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Ωποςτιριξθ των εμπορικϊν επιχειριςεων για 
αναπροςανατολιςμό προσ νζεσ αγορζσ, τθ βελτίωςθ 
τθσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ και τθσ προβολισ  με 
επικζντρωςθ ςε τομείσ με αναπτυξιακι προοπτικι και 
τθν ποιότθτα. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Δράςεισ ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ 
εργαηομζνων ςτον τομζα του εμπορίου που 
απειλοφνται με ανεργία. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Δράςεισ προαγωγισ τθσ Εταιρικισ Ξοινωνικισ 
Ευκφνθσ με τθ ςυμμετοχι των Ξοινωνικϊν Εταίρων, 
Πθ Ξυβερνθτικϊν Σργανϊςεων και εκπαιδευτικϊν 
ιδρυμάτων. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Χυνεργαςία επιχειριςεων με κοινωνικζσ επιχειριςεισ 
ςτο πλαίςιο τθσ Εταιρικισ Ξοινωνικισ Ευκφνθσ. 

Ξοινωνικόσ τομζασ τθσ οικονομίασ 

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

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 9 

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

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Δράςεισ ενίςχυςθσ μικρϊν εμπορικϊν επιχειριςεων 
και ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με άλλουσ τομείσ ςτο 
πλαίςιο τοπικϊν αναπτυξιακϊν προγραμμάτων. 

27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ κοινωνικϊν εμπορικϊν 
επιχειριςεων, οποίεσ είναι δυνατό να δζχονται 
προςφορζσ αντικειμζνων από πολίτεσ (π.χ. βιβλία, 

Ξοινωνικόσ τομζασ τθσ οικονομίασ 
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ροφχα κλπ) και να τα πωλοφν ςε χαμθλζσ τιμζσ. 
 

Δράςεισ δικτφωςθσ των κοινωνικϊν εμπορικϊν 
επιχειριςεων και υποςτιριξθσ αυτϊν από εκελοντικά 
ςχιματα, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τθν τοπικι 
αυτοδιοίκθςθ. 
 

Ξοινωνικόσ τομζασ τθσ οικονομίασ 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 10 

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. 

27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Ενθμζρωςθ – επιμόρφωςθ καταναλωτϊν ςε κζματα 
θλεκτρονικοφ εμπορίου. 

27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 11 

Χαρτογράφθςθ των αγορϊν: Υροςδιοριςμόσ 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. 

Δθμόςια διοίκθςθ 

Υρομικεια και προςαρμογι/παραμετροποίθςθ 
βάςθσ δεδομζνων κωδικοποιθμζνθσ  νομοκεςίασ ςτα 
πεδία ενδιαφζροντοσ τθσ ΓΓΕ (Ρόμοι, ΥΔ, Αποφάςεισ, 
Αγορανομικζσ Διατάξεισ, Εγκφκλιοι, κωδικοποιθμζνεσ 
απαντιςεισ ςυχνϊν ερωτθμάτων, κλπ.), 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.  
 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Αναμόρφωςθ, προςαρμογι και λειτουργικι 
ενοποίθςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 
Πθτρϊου Ψιρθςθσ Ξυρϊςεων τθσ ΓΓΕ και ΣΥΧΥΑ, ςτο 
πλαίςιο του νζου Α.Ξ. και άλλων διατάξεων ςτο 
πλαίςιο του νζου Αγορανομικοφ Ξϊδικα και άλλων 
διατάξεων - Υαρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ των 
κυρϊςεων από τθν αρχικι επιβολι τουσ ζωσ τθν 
τελικι είςπραξι τουσ. Επιπρόςκετα προβλζπεται θ 
ανάπτυξθ εφαρμογϊν αναφορϊν και 
προγραμματιςμοφ ελζγχων. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Δθμιουργία μονάδασ ςτθ Γενικι Γραμματεία 
Εμπορίου για τθν εποπτεία, τθ ρφκμιςθ και τον ζλεγχο 
κεμάτων εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και τθν προϊκθςθ 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
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τθσ ανάπτυξθσ του κλάδου. εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

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

Δθμόςια διοίκθςθ 
 

Δθμιουργία μονάδασ ςτθ Γενικι Γραμματεία 
Εμπορίου για τθν εποπτεία, τθ ρφκμιςθ και τον ζλεγχο 
κεμάτων θλεκτρονικοφ εμπορίου και τθν προϊκθςθ 
τθσ ανάπτυξθσ αυτοφ. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

Ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ (και ςε θλεκτρονικι 
μορφι) και εν ςυνεχεία εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 
των ςτελεχϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου ςε 
κζματα θλεκτρονικοφ εμπορίου. 

Δθμόςια διοίκθςθ 
 

Αναβάκμιςθ και αναςχεδιαςμόσ του Υαρατθρθτθρίου 
Ψιμϊν.. 

Δθμόςια διοίκθςθ 

Δθμιουργία – αξιοποίθςθ Υαρατθρθτθρίου Ειδϊν 
Χονδρικισ. 

26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 

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

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

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

26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 

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). 

Δθμόςια διοίκθςθ 
 

Αναβάκμιςθ λειτουργίασ ςυςτιματοσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων: Χχεδιαςμόσ δθμιουργίασ Ξεντρικϊν 
Ανακετουςϊν Αρχϊν, οργάνωςθ ςυγκζντρωςθσ 
ομοειδϊν προμθκειϊν για οικονομίεσ κλίμακασ, 
διαρκϊσ βελτιοφμενθ λειτουργία του Εκνικοφ 
Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων 
(Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ,) και του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ξ.Θ.Π.Δ.Χ.), 
εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
ςτα θλεκτρονικά μζςα διακυβζρνθςθσ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Δθμόςια διοίκθςθ 
 

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

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 
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Ψαχφτερθ εκδίκαςθ δικαςτικϊν υποκζςεων – 
προϊκθςθ τθσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν. 

25. Χονδρικό – λιανικό εμπόριο και επιςκευι 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων – μοτοςικλετϊν 
26. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμικεια, 
εκτόσ από εμπόριο αυτοκίνθτων οχθμάτων 
27. Οιανικό εμπόριο εκτόσ από εμπόριο 
αυτοκίνθτων οχθμάτων 
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14. 
 

14.1 Προσ ζνα νζο μοντζλο ανάπτυξθσ - Η ςυμβολι του Εμπορίου 

Χτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2014-2020 κα δοκεί προτεραιότθτα ςε εννζα κλάδουσ/τομείσ τθσ 
οικονομίασ, με δυναμικό επενδφςεων ανάπτυξθσ, οι οποίοι κα ενιςχυκοφν με ςθμαντικό 
μζροσ των διακζςιμων πόρων ϊςτε να υπάρξουν ουςιαςτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία. 
Σι εν λόγω τομείσ/κλάδοι είναι οι εξισ: 

– Ψουριςμόσ  

– Ενζργεια 

– Αγρο-διατροφι 

– Υεριβάλλον 

– Ωγεία και φαρμακευτικι βιομθχανία 

– Εφοδιαςτικι αλυςίδα 

– Ψεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν 

– Δθμιουργικζσ και πολιτιςτικζσ βιομθχανίεσ 

– Ωλικά – καταςκευζσ 

Χτρατθγικι επιλογι τθσ χϊρασ αποτελεί θ επικζντρωςθ πόρων και προςπακειϊν ςτουσ 
προαναφερόμενουσ κλάδουσ/τομείσ με ςτόχο τθν παραγωγι διεκνϊσ ανταγωνιςτικϊν 
προϊόντων και υπθρεςιϊν ϊςτε να αυξθκοφν οι εξαγωγζσ. 

Πία δεφτερθ ςτρατθγικι επιλογι τθσ χϊρασ αποτελεί θ ζμφαςθ ςτθν καινοτομία 
(τεχνολογικι, οργανωτικι και καινοτομία marketing) ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ όλων των 
κλάδων. Θ καινοτομία εκτιμάται ότι κα αποτελζςει το «κλειδί» για τθν είςοδο ι/και τθ 
διεφρυνςθ τθσ διείςδυςθσ ςε ξζνεσ αγορζσ. 

Ψο εμπόριο μπορεί να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθν αλλαγι του παραγωγικοφ μοντζλου τθσ 
χϊρασ διαςφαλίηοντασ α) τον εφοδιαςμό των επιχειριςεων με τισ κατάλλθλεσ πρϊτεσ φλεσ, 
τον εξοπλιςμό, τα ςυςτιματα πλθροφορικισ και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο για τθν 
παραγωγικι διαδικαςία και β) τθν εξαγωγι των παραγόμενων  προϊόντων. Χτο πλαίςιο 
αυτό είναι δυνατό να αξιοποιθκεί το πνεφμα εξωςτρζφειασ και οι διαςυνδζςεισ των 
εμπορικϊν ειςαγωγικϊν επιχειριςεων με επιχειριςεισ, φορείσ και πρόςωπα – κλειδιά τθσ 
αλλοδαπισ. Ειδικότερα, επιδιϊκεται οι ειςαγωγικζσ επιχειριςεισ (π.χ. ςτον κλάδο 
τροφίμων και ποτϊν) να αξιοποιιςουν τισ ςχζςεισ με τουσ προμθκευτζσ τουσ ςτο εξωτερικό 
για εξαγωγζσ ελλθνικϊν προϊόντων με αποδζκτθ τουσ τελευταίουσ ι, κατά περίπτωςθ, τουσ 
προμθκευτζσ και πελάτεσ τουσ. 

Αναλυτικότερα, οι ςυνζργειεσ που είναι δυνατό να αναπτυχκοφν μεταξφ του εμπορίου και 
των προαναφερόμενων κλάδων/τομζων παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια του παρόντοσ 
κεφαλαίου. 

Χυνζργειεσ εμπορίου και τουριςμοφ: Ψο εμπόριο είναι δυνατό να διαςφαλίςει τθν ειςαγωγι 
των απαραίτθτων εφοδίων για τθ λειτουργία τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ. Επίςθσ αποτελεί 
το κανάλι μζςα από το οποίο οι επιςκζπτεσ κα προμθκευτοφν τα προϊόντα που ζχουν 
ανάγκθ ι επικυμοφν. Χε κάποιεσ περιπτϊςεισ θ φπαρξθ οργανωμζνων και ελκυςτικϊν 
αγορϊν είναι δυνατό να αποτελζςει αυτοτελι πόλο ζλξθσ τουριςτϊν (π.χ. από γειτονικζσ 
χϊρεσ). 

Χχετικζσ προτεινόμενεσ δράςεισ (ενδεικτικά): 
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– Σλοκλθρωμζνεσ δράςεισ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων του Εμπορίου πεδία εφαρμογισ α) το 
ςχεδιαςμό και τθν ονοματοςιμανςθ (branding) ελλθνικϊν προϊόντων με ςκοπό τθν προϊκθςι 
τουσ, β) τθν τυποποίθςθ, πιςτοποίθςθ και ςιμανςθ των ελλθνικϊν προϊόντων με ςτόχο τθν 
εδραίωςι τουσ ςτθν ελλθνικι αγορά και τθ διευκόλυνςθ των εξαγωγϊν τουσ, γ) τθ ενίςχυςθ 
επιχειριςεων για ςυμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ και δ) τθν προβολι των ελλθνικϊν 
προϊόντων ςτο πλαίςιο πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

– Υροβολι των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτο λιμάνι του Υειραιά – πλθροφόρθςθ ομάδων 
ςτόχου. 

– Χυνεργατικοί ςχθματιςμοί: α) Δθμιουργία κοινοπραξιϊν / δικτφων / clusters μεταξφ εμπορικϊν 
επιχειριςεων για τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, βελτιωμζνων όρων προμικειασ, κοινϊν 
ενεργειϊν προϊκθςθσ κ.ο.κ., β) Χυμμετοχι των εμπορικϊν επιχειριςεων ςε αλυςίδεσ αξίασ, οι 
οποίεσ περιλαμβάνουν τόςο παραγωγικζσ επιχειριςεισ όςο και ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ 
επιχειριςεισ όπωσ προμθκευτζσ, διανομείσ πωλθτζσ κλπ., γ) Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων καναλιϊν 
εξαγωγϊν εξωςτρεφϊν επιχειριςεων από άλλεσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο ςυνεργαςιϊν, δ) 
Δθμιουργία clusters μεταξφ εμπορικϊν επιχειριςεων, επιχειριςεων άλλων τομζων, ερευνθτικϊν 
κζντρων και φορζων χρθματοδότθςθσ για τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ καινοτομιϊν.. 

Χυνζργειεσ εμπορίου και ενζργειασ: Ψο εμπόριο είναι δυνατό να διαςφαλίςει τθν ειςαγωγι 
του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ και των ςυςκευϊν για τθ διεφρυνςθ τθσ χριςθσ του φυςικοφ 
αερίου ςτθ χϊρα, τθν αφξθςθ του βακμοφ αξιοποίθςθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 
και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ. Επίςθσ, θ επιλογι τθσ ενζργειασ ωσ 
κλάδου ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τθ χϊρα κα ενιςχφςει και τθν εγχϊρια παραγωγι 
διεκνϊσ ανταγωνιςτικοφ ενεργειακοφ εξοπλιςμοφ, ςτθν εξαγωγι του οποίου είναι δυνατό 
να ςυμβάλει κακοριςτικά το Εμπόριο. 

Χχετικζσ προτεινόμενεσ δράςεισ (ενδεικτικά): 

– Χυνεργατικοί ςχθματιςμοί: α) Δθμιουργία κοινοπραξιϊν / δικτφων / clusters μεταξφ εμπορικϊν 
επιχειριςεων για τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, βελτιωμζνων όρων προμικειασ, κοινϊν 
ενεργειϊν προϊκθςθσ κ.ο.κ., β) Χυμμετοχι των εμπορικϊν επιχειριςεων ςε αλυςίδεσ αξίασ, οι 
οποίεσ περιλαμβάνουν τόςο παραγωγικζσ επιχειριςεισ όςο και ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ 
επιχειριςεισ όπωσ προμθκευτζσ, διανομείσ πωλθτζσ κλπ., γ) Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων καναλιϊν 
εξαγωγϊν εξωςτρεφϊν επιχειριςεων από άλλεσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο ςυνεργαςιϊν, δ) 
Δθμιουργία clusters μεταξφ εμπορικϊν επιχειριςεων, επιχειριςεων άλλων τομζων, ερευνθτικϊν 
κζντρων και φορζων χρθματοδότθςθσ για τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ καινοτομιϊν.. 

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

– Υιλοτικι χριςθ βιοκαυςίμων για τθν τροφοδοςία των οχθμάτων εμπορευματικϊν μεταφορϊν. 

Χυνζργειεσ εμπορίου και αγροδιατροφικοφ τομζα: Ψο Εμπόριο αποτελεί αναπόςπαςτο 
κρίκο τθσ αλυςίδασ αξίασ τόςο των προϊόντων του πρωτογενι τομζα όςο και τθσ 
βιομθχανίασ τροφίμων, δεδομζνου ότι παρζχει τα απαραίτθτα εφόδια και τον εξοπλιςμό 
για τθν παραγωγι τουσ ενϊ διαςφαλίηει τθ διάκεςθ των παραγόμενων προϊόντων ςτισ 
αγορζσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ. 

Χχετικζσ προτεινόμενεσ δράςεισ (ενδεικτικά): 

– Χυνεργατικοί ςχθματιςμοί: α) Δθμιουργία κοινοπραξιϊν / δικτφων / clusters μεταξφ εμπορικϊν 
επιχειριςεων για τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, βελτιωμζνων όρων προμικειασ, κοινϊν 
ενεργειϊν προϊκθςθσ κ.ο.κ., β) Χυμμετοχι των εμπορικϊν επιχειριςεων ςε αλυςίδεσ αξίασ, οι 
οποίεσ περιλαμβάνουν τόςο παραγωγικζσ επιχειριςεισ όςο και ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ 
επιχειριςεισ όπωσ προμθκευτζσ, διανομείσ πωλθτζσ κλπ., γ) Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων καναλιϊν 
εξαγωγϊν εξωςτρεφϊν επιχειριςεων από άλλεσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο ςυνεργαςιϊν, δ) 
Δθμιουργία clusters μεταξφ εμπορικϊν επιχειριςεων, επιχειριςεων άλλων τομζων, ερευνθτικϊν 
κζντρων και φορζων χρθματοδότθςθσ για τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ καινοτομιϊν.. 
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– 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.) 

– Σλοκλθρωμζνεσ δράςεισ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων του Εμπορίου πεδία εφαρμογισ α) το 
ςχεδιαςμό και τθν ονοματοςιμανςθ (branding) ελλθνικϊν προϊόντων με ςκοπό τθν προϊκθςι 
τουσ, β) τθν τυποποίθςθ, πιςτοποίθςθ και ςιμανςθ των ελλθνικϊν προϊόντων με ςτόχο τθν 
εδραίωςι τουσ ςτθν ελλθνικι αγορά και τθ διευκόλυνςθ των εξαγωγϊν τουσ, γ) τθ ενίςχυςθ 
επιχειριςεων για ςυμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ και δ) τθν προβολι των ελλθνικϊν 
προϊόντων ςτο πλαίςιο πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

Χυνζργειεσ εμπορίου και τομζα του περιβάλλοντοσ: Ψο Εμπόριο μπορεί αφενόσ να 
παράςχει τον εξοπλιςμό και τα υλικά που απαιτοφνται για τθν ολοκλθρωμζνθ προςταςία 
του περιβάλλοντοσ και αφετζρου να εξάγει εγχωρίωσ παραχκζντα εξοπλιςμό 
περιβαλλοντικισ προςταςίασ, ο οποίοσ είναι δυνατό να προζλκει από ζρευνα, τεχνολογικι 
ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ καινοτομιϊν. 

Χχετικζσ προτεινόμενεσ δράςεισ (ενδεικτικά): 

– Χυνεργατικοί ςχθματιςμοί: α) Δθμιουργία κοινοπραξιϊν / δικτφων / clusters μεταξφ εμπορικϊν 
επιχειριςεων για τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, βελτιωμζνων όρων προμικειασ, κοινϊν 
ενεργειϊν προϊκθςθσ κ.ο.κ., β) Χυμμετοχι των εμπορικϊν επιχειριςεων ςε αλυςίδεσ αξίασ, οι 
οποίεσ περιλαμβάνουν τόςο παραγωγικζσ επιχειριςεισ όςο και ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ 
επιχειριςεισ όπωσ προμθκευτζσ, διανομείσ πωλθτζσ κλπ., γ) Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων καναλιϊν 
εξαγωγϊν εξωςτρεφϊν επιχειριςεων από άλλεσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο ςυνεργαςιϊν, δ) 
Δθμιουργία clusters μεταξφ εμπορικϊν επιχειριςεων, επιχειριςεων άλλων τομζων, 
ερευνθτικϊν κζντρων και φορζων χρθματοδότθςθσ για τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ 
καινοτομιϊν.. 

– 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.) 

– Υιλοτικι χριςθ βιοκαυςίμων για τθν τροφοδοςία των οχθμάτων εμπορευματικϊν μεταφορϊν. 

Χυνζργειεσ εμπορίου και κλάδων υγείασ και φαρμάκου: Ψο Εμπόριο αποτελεί βαςικό 
προμθκευτι εξοπλιςμοφ, υλικϊν και άλλων εφοδίων ςε νοςοκομεία, κλινικζσ και 
διαγνωςτικά κζντρα. Τςον αφορά το φάρμακο, το Εμπόριο μπορεί να ςυμβάλει ςτισ 
εξαγωγζσ εγχωρίωσ παραγόμενων φαρμάκων. 

Χχετικζσ προτεινόμενεσ δράςεισ (ενδεικτικά): 

– Χυνεργατικοί ςχθματιςμοί: α) Δθμιουργία κοινοπραξιϊν / δικτφων / clusters μεταξφ εμπορικϊν 
επιχειριςεων για τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, βελτιωμζνων όρων προμικειασ, κοινϊν 
ενεργειϊν προϊκθςθσ κ.ο.κ., β) Χυμμετοχι των εμπορικϊν επιχειριςεων ςε αλυςίδεσ αξίασ, οι 
οποίεσ περιλαμβάνουν τόςο παραγωγικζσ επιχειριςεισ όςο και ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ 
επιχειριςεισ όπωσ προμθκευτζσ, διανομείσ πωλθτζσ κλπ., γ) Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων καναλιϊν 
εξαγωγϊν εξωςτρεφϊν επιχειριςεων από άλλεσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο ςυνεργαςιϊν, δ) 
Δθμιουργία clusters μεταξφ εμπορικϊν επιχειριςεων, επιχειριςεων άλλων τομζων, 
ερευνθτικϊν κζντρων και φορζων χρθματοδότθςθσ για τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ 
καινοτομιϊν.. 

– 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.) 

Χυνζργειεσ εμπορίου και εφοδιαςτικισ αλυςίδασ: Θ ανάπτυξθ του κλάδου των logistics 
αποτελεί ηωτικισ ςθμαςίασ παράγοντα για το Εμπόριο. Αποδοτικι εφοδιαςτικι αλυςίδα 
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ςθμαίνει μείωςθ του κόςτουσ για τθν ειςαγωγι και εξαγωγι αγακϊν ενϊ μπορεί να 
μειϊςει τον κατακερματιςμό τθσ εγχϊριασ αγοράσ. Θ γεωγραφικι κζςθ του λιμανιοφ του 
Υειραιά (το βακφτερο ςτθ Πεςόγειο) κακϊσ και αυτοφ τθσ Κεςςαλονίκθσ, ςε ςυνδυαςμό 
με τθν προτεραιότθτα που δίνεται τθν περίοδο 2014-2020 για ολοκλιρωςθ των 
Διευρωπαϊκϊν Δικτφων (οδικϊν και ςιδθροδρομικϊν) μπορεί να καταςτιςει τα λιμάνια 
αυτά πφλεσ προσ τθν Ξεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ. Αυτό προχποκζτει τθν αποδοτικι 
ςφνδεςθ των λιμζνων με το ςιδθροδρομικό δίκτυο και τθ λειτουργία ενόσ ανταγωνιςτικοφ 
κλάδου logistics [14]. 

Χχετικζσ προτεινόμενεσ δράςεισ (ενδεικτικά): 

– Δράςεισ για τθ δθμιουργία νζου πλαιςίου, ςυντονιςτικοφ κζντρου, κακϊσ και αξιοποίθςθ 
ςυνεργειϊν και ςυμπλθρωματικοτιτων για τθν αναβάκμιςθσ 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. 

– Δθμιουργία clusters επιχειριςεων ςτον τομζα των logistics. 

– Δθμιουργία ςυςτάδων επιχειριςεων (clusters) Ραυτιλίασ και Οιμενικισ Βιομθχανίασ. 

– Δθμιουργία AGROFOOD LOGISTICS. Ξζντρα ςυγκζντρωςθσ, αποκικευςθσ και διακίνθςθσ 
αγροδιατροφικϊν προϊόντων 

– Υροβολι των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτα κφρια λιμάνια τθσ χϊρασ – πλθροφόρθςθ ομάδων 
ςτόχου. 

– Υιλοτικι χριςθ βιοκαυςίμων για τθν τροφοδοςία των οχθμάτων εμπορευματικϊν μεταφορϊν. 

Χυνζργειεσ εμπορίου και τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν: Σι τεχνολογίεσ 
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν είναι τεχνολογίεσ γενικισ εφαρμογισ και αφοροφν 
προφανϊσ και το Εμπόριο. Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ του θλεκτρονικοφ 
εμπορίου όπου ο ρόλοσ των ΨΥΕ είναι καταλυτικόσ. Από τθν άλλθ μεριά το Εμπόριο είναι ο 
τομζασ που προμθκεφει τα ςυςτιματα ΨΥΕ ςε επιχειριςεισ και νοικοκυριά.  

Χχετικζσ προτεινόμενεσ δράςεισ (ενδεικτικά): 

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

– Υλιρθσ αξιοποίθςθ των ΨΥΕ ςτον τομζα των logistics. 

– 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. 

Χυνζργειεσ εμπορίου και δθμιουργικϊν – πολιτιςτικϊν βιομθχανιϊν: Σι ςυνζργειεσ και ςτθν 
περίπτωςθ αυτι είναι υπαρκτζσ γιατί το Εμπόριο αποτελεί το κανάλι μζςα από το οποίο τα 
προϊόντα των βιομθχανιϊν αυτϊν κα φτάςουν ςτον τελικό καταναλωτι ςτθν Ελλάδα και το 
Εξωτερικό. 

Χχετικζσ προτεινόμενεσ δράςεισ (ενδεικτικά): 

– 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.) 

– Σλοκλθρωμζνεσ δράςεισ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων του Εμπορίου πεδία εφαρμογισ α) το 
ςχεδιαςμό και τθν ονοματοςιμανςθ (branding) ελλθνικϊν προϊόντων με ςκοπό τθν προϊκθςι 
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τουσ, β) τθν τυποποίθςθ, πιςτοποίθςθ και ςιμανςθ των ελλθνικϊν προϊόντων με ςτόχο τθν 
εδραίωςι τουσ ςτθν ελλθνικι αγορά και τθ διευκόλυνςθ των εξαγωγϊν τουσ, γ) τθ ενίςχυςθ 
επιχειριςεων για ςυμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ και δ) τθν προβολι των ελλθνικϊν 
προϊόντων ςτο πλαίςιο πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

Χυνζργειεσ εμπορίου και κλάδων υλικϊν: Ψο Εμπόριο αποτελεί αναπόςπαςτο κρίκο τθσ 
αλυςίδασ αξίασ των υλικϊν δεδομζνου ότι παρζχει τα απαραίτθτα εφόδια και τον 
εξοπλιςμό για τθν παραγωγι τουσ ενϊ διαςφαλίηει τθ διάκεςθ των παραγόμενων 
προϊόντων ςτισ αγορζσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ. 

Χχετικζσ προτεινόμενεσ δράςεισ (ενδεικτικά): 

– Χυνεργατικοί ςχθματιςμοί: α) Δθμιουργία κοινοπραξιϊν / δικτφων / clusters μεταξφ εμπορικϊν 
επιχειριςεων για τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, βελτιωμζνων όρων προμικειασ, κοινϊν 
ενεργειϊν προϊκθςθσ κ.ο.κ., β) Χυμμετοχι των εμπορικϊν επιχειριςεων ςε αλυςίδεσ αξίασ, οι 
οποίεσ περιλαμβάνουν τόςο παραγωγικζσ επιχειριςεισ όςο και ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ 
επιχειριςεισ όπωσ προμθκευτζσ, διανομείσ πωλθτζσ κλπ., γ) Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων καναλιϊν 
εξαγωγϊν εξωςτρεφϊν επιχειριςεων από άλλεσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο ςυνεργαςιϊν, δ) 
Δθμιουργία clusters μεταξφ εμπορικϊν επιχειριςεων, επιχειριςεων άλλων τομζων, 
ερευνθτικϊν κζντρων και φορζων χρθματοδότθςθσ για τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ 
καινοτομιϊν.. 

– 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.) 

– Σλοκλθρωμζνεσ δράςεισ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων του Εμπορίου πεδία εφαρμογισ α) το 
ςχεδιαςμό και τθν ονοματοςιμανςθ (branding) ελλθνικϊν προϊόντων με ςκοπό τθν προϊκθςι 
τουσ, β) τθν τυποποίθςθ, πιςτοποίθςθ και ςιμανςθ των ελλθνικϊν προϊόντων με ςτόχο τθν 
εδραίωςι τουσ ςτθν ελλθνικι αγορά και τθ διευκόλυνςθ των εξαγωγϊν τουσ, γ) τθ ενίςχυςθ 
επιχειριςεων για ςυμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ και δ) τθν προβολι των ελλθνικϊν 
προϊόντων ςτο πλαίςιο πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

 

14.2 υνοπτικι παρουςίαςθ ςυνεργειϊν προτεινόμενων δράςεων με 
τομείσ τθσ οικονομίασ 

Χτον Υίνακα 14.1 που ακολουκεί παρουςιάηονται οι ςυνζργειεσ των προτεινόμενων 
δράςεων με τουσ άλλουσ (πλθν του Εμπορίου) τομείσ τθσ οικονομίασ ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο υποκεφάλαιο 14.1. 

 

Ρίνακασ 14.1. Συνζργειεσ των προτεινόμενων δράςεων με τουσ άλλουσ (πλθν του 
Εμπορίου) τομείσ τθσ οικονομίασ  

 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 2 

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

Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

Υλιρθσ αξιοποίθςθ των ΨΥΕ ςτον τομζα των 
logistics. 

 Υρωτογενισ τομζασ 

 Δευτερογενισ τομζασ  

 Ψριτογενισ τομζασ 
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 Ξλάδοσ μεταφορϊν 

 Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

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

Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

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

Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

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.  

 Υρωτογενισ τομζασ 

 Δευτερογενισ τομζασ  

 Ξλάδοσ πλθροφορικισ 
 

 

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

 Υρωτογενισ τομζασ 

 Δευτερογενισ τομζασ  

 Ψριτογενισ τομζασ 

 Δθμόςια Διοίκθςθ 

 Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

 
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. 

 Δθμόςια Διοίκθςθ 

 Ξλάδοσ πλθροφορικισ 
 

 

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

 Ξατάρτιςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 3 
Ξακιζρωςθ του "Ελλθνικοφ Χιματοσ” για τα 
προϊόντα ελλθνικισ προζλευςθσ μζςω τθσ 
ανάπτυξθσ  και λειτουργίασ μιασ βάςθσ 
δεδομζνων Ελλθνικϊν Υροϊόντων/Ωπθρεςιϊν 
ςτα/ςτισ οποία/οποίεσ ζχει απονεμθκεί το 
Ελλθνικό Χιμα.  
Χκοπόσ του δικτυακοφ τόπου είναι θ προβολι 
και προϊκθςθ των πιςτοποιθμζνων προϊόντων 
και υπθρεςιϊν (ανά κατθγορία 
προϊόντοσ/υπθρεςίασ και κλάδο 
δραςτθριότθτασ)  ςτα οποία ζχει απονεμθκεί το 
Ελλθνικό Χιμα.  
Σ διαδικτυακόσ τόποσ του Ελλθνικοφ Χιματοσ κα 
περιζχει επιπλζον αναλυτικζσ πλθροφορίεσ περί 
διαδικαςιϊν, φορζων και απαιτοφμενων 

 Υρωτογενισ τομζασ 

 Δευτερογενισ τομζασ  

 Ψριτογενισ τομζασ 
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εγγράφων για τθν απονομι του Χιματοσ, προσ 
ενθμζρωςθ και διευκόλυνςθ όλων των 
ενδιαφερομζνων. 
Υρόςβαςθ των εμπορικϊν επιχειριςεων ςτθ 
χρθματοδότθςθ με ανάπτυξθ και χριςθ 
κατάλλθλα προςαρμοςμζνων χρθματοδοτικϊν 
εργαλείων ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μικρο – 
χρθματοδότθςθσ (microfinance) 

 Υρωτογενισ τομζασ 

 Δευτερογενισ τομζασ  

 Ψριτογενισ τομζασ 

 Χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ 

 
Σλοκλθρωμζνεσ δράςεισ υποςτιριξθσ των 
επιχειριςεων του Εμπορίου πεδία εφαρμογισ α) 
το ςχεδιαςμό και τθν ονοματοςιμανςθ 
(branding) ελλθνικϊν προϊόντων με ςκοπό τθν 
προϊκθςι τουσ, β) τθν τυποποίθςθ, 
πιςτοποίθςθ και ςιμανςθ των ελλθνικϊν 
προϊόντων με ςτόχο τθν εδραίωςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι αγορά και τθ διευκόλυνςθ των 
εξαγωγϊν τουσ, γ) τθ ενίςχυςθ επιχειριςεων για 
ςυμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ και δ) τθν 
προβολι των ελλθνικϊν προϊόντων ςτο πλαίςιο 
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και τουριςτικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

 Υρωτογενισ τομζασ 

 Δευτερογενισ τομζασ  

 Ψριτογενισ τομζασ 

 Χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ 
 

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.) 

 Υρωτογενισ τομζασ 

 Δευτερογενισ τομζασ  

 Δθμόςια Διοίκθςθ 

 Χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ 

 Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 

Δθμιουργία κζντρων ςτιριξθσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ. 

 Υρωτογενισ τομζασ 

 Δευτερογενισ τομζασ  

 Ψριτογενισ τομζασ 

 Χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ 

 Ξλάδοσ μεταφορϊν 

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

 Ξλάδοσ μεταφορϊν 

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. 

 Ξλάδοσ μεταφορϊν 

Δθμιουργία clusters επιχειριςεων ςτον τομζα 
των logistics. 
 

 Ξλάδοσ μεταφορϊν 

Δθμιουργία ςυςτάδων επιχειριςεων (clusters)  Ξλάδοσ μεταφορϊν 
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Ραυτιλίασ και Οιμενικισ Βιομθχανίασ   Ραυτιλία 

Δθμιουργία AGROFOOD LOGISTICS. Ξζντρα 
ςυγκζντρωςθσ, αποκικευςθσ και διακίνθςθσ 
αγροδιατροφικϊν προϊόντων 

 Υρωτογενισ τομζασ 

 Δευτερογενισ τομζασ 

 Ξλάδοσ μεταφορϊν 

Υροβολι των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτα 
κφρια λιμάνια τθσ χϊρασ – πλθροφόρθςθ 
ομάδων ςτόχου.. 

 Υρωτογενισ τομζασ 

 Δευτερογενισ τομζασ 

 Ξλάδοι τουριςμοφ 

 Ξλάδοσ μεταφορϊν  

Χυνεργατικοί ςχθματιςμοί: α) Δθμιουργία 
κοινοπραξιϊν / δικτφων / clusters μεταξφ 
εμπορικϊν επιχειριςεων για τθν επίτευξθ 
οικονομιϊν κλίμακασ, βελτιωμζνων όρων 
προμικειασ, κοινϊν ενεργειϊν προϊκθςθσ 
κ.ο.κ., β) Χυμμετοχι των εμπορικϊν 
επιχειριςεων ςε αλυςίδεσ αξίασ, οι οποίεσ 
περιλαμβάνουν τόςο παραγωγικζσ επιχειριςεισ 
όςο και ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ επιχειριςεισ 
όπωσ προμθκευτζσ, διανομείσ πωλθτζσ κλπ., γ) 
Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων καναλιϊν εξαγωγϊν 
εξωςτρεφϊν επιχειριςεων από άλλεσ 
επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο ςυνεργαςιϊν, δ) 
Δθμιουργία clusters μεταξφ εμπορικϊν 
επιχειριςεων, επιχειριςεων άλλων τομζων, 
ερευνθτικϊν κζντρων και φορζων 
χρθματοδότθςθσ για τθν ανάπτυξθ και 
αξιοποίθςθ καινοτομιϊν (θ τελευταία 
εντάςςεται ςτθν επόμενθ επενδυτικι 
προτεραιότθτα). 

 Υρωτογενισ τομζασ 

 Δευτερογενισ τομζασ 

 Ξλάδοι τουριςμοφ 

 Ξλάδοσ μεταφορϊν 

Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ “Ανοικτϊν Εμπορικϊν 
Ξζντρων (Open Malls)” 

 Ξαταςκευαςτικόσ κλάδοσ 

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

 Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

 Ξλάδοσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

 

Δθμιουργία και λειτουργία Χρθματιςτθρίου 
Εμπορευμάτων και Ραυτιλιακϊν Αξιϊν. 

 Υρωτογενισ τομζασ 

 Δευτερογενισ τομζασ  

 Χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 4 

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

 Ξαταςκευαςτικόσ κλάδοσ 

 Ξλάδοσ δομικϊν υλικϊν 

 Ξλάδοσ ενεργειακοφ εξοπλιςμοφ 

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

 Ξαταςκευαςτικόσ κλάδοσ 

 Ξλάδοσ δομικϊν υλικϊν 

 Ξλάδοσ ενεργειακοφ εξοπλιςμοφ 

 Δθμόςια διοίκθςθ 

Δράςεισ για τθν τρι-παραγωγι ενζργειασ 
(θλεκτριςμόσ, κζρμανςθ, ψφξθ) ςε εμπορικά 

 Ξλάδοσ ενεργειακοφ εξοπλιςμοφ 

 Δθμόςια διοίκθςθ 
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κζντρα και άλλα κτιρια του τομζα του εμπορίου. 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 5 

Πελζτθ για τθν εξειδίκευςθ τθσ εκνικισ 
ςτρατθγικισ για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι 
αλλαγι ςτον τομζα του εμπορίου – διαμόρφωςθ 
ολοκλθρωμζνων ςχεδίων δράςθσ.. 

 Ξλάδοσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 
 

 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 6 

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

 Ξλάδοσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

 Ξλάδοσ ανακφκλωςθσ 

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

 Ξαταςκευαςτικόσ κλάδοσ 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 7 

Υιλοτικι χριςθ βιοκαυςίμων για τθν 
τροφοδοςία των οχθμάτων εμπορευματικϊν 
μεταφορϊν. 

 Ξλάδοσ μεταφορϊν 

 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 8 

Δράςεισ ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ 
ανζργων που προζρχονται από τον τομζα του 
εμπορίου – πιςτοποίθςθ. 

 Ξατάρτιςθ – ςυμβουλευτικι ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 

Δθμιουργία εμπορικϊν ηωνϊν για μικροφσ 
λιανοπωλθτζσ. 

 Ξαταςκευαςτικόσ κλάδοσ 

Ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυςτιματοσ mentoring 
για νζουσ επιχειρθματίεσ 

 Ξλάδοσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ “Ανοικτϊν Εμπορικϊν 
Ξζντρων (Open Malls)” ςτο πλαίςιο 
ολοκλθρωμζνων δράςεων βιϊςιμθσ αςτικισ 
ανάπτυξθσ και με τθ ςυνζργεια παρεμβάςεων οι 
οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν κυρίωσ από τουσ 
διμουσ. 

 Ξαταςκευαςτικόσ κλάδοσ 

 Χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ 

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

 Δθμόςια Διοίκθςθ - αυτοδιοίκθςθ 

 Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα και 
Ερευνθτικά κζντρα 

Ξατάρτιςθ επιχειρθματιϊν – παραγωγϊν του 
πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ τομζα για τθν 
ανάπτυξθ εμπορικϊν και ιδιαίτερα εξαγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων. 

 Ξατάρτιςθ – ςυμβουλευτικι ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 

Ενδυνάμωςθ των κοινωνικϊν εταίρων ΓΕΧΕΒΕ, 
ΓΧΕΕ, ΕΧΕΕ, ΧΕΒ) και άλλων ςυλλογικϊν φορζων 
του εμπορίου (Επιμελθτιρια και Ξεντρικι Ζνωςθ 
αυτϊν κλπ.) προκειμζνου να υποςτθρίξουν 
αποτελεςματικότερα τα μζλθ τουσ ςτο πλαίςιο 
των αρμοδιοτιτων τουσ και να ςυμβάλουν 
εποικοδομθτικά ςτον κοινωνικό διάλογο. 

 Τλοι οι τομείσ τθσ οικονομίασ 

Επιμόρφωςθ επαγγελματιϊν / επιχειρθματιϊν / 
ςτελεχϊν επιχειριςεων ςτον τομζα του 
Εμπορίου ςε κζματα όπωσ λειτουργία 
επιχείρθςθσ ςε ςυνκικεσ κρίςθσ, πράςινθ 

 Ξατάρτιςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 
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επιχειρθματικότθτα, εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ, 
ςφςταςθ και λειτουργία ςυςτάδων επιχειριςεων 
(clusters), logistics management, θλεκτρονικι 
τιμολόγθςθ, Business Planning & Budgeting, 
Ωποχρεϊςεισ MME ζναντι Δθμόςιων Φορζων/ 
Σργανιςμϊν και τρίτων, Διερεφνθςθ 
εναλλακτικϊν προμθκευτϊν, ζξυπνεσ αγορζσ και 
διαπραγμάτευςθ, διαμεςολάβθςθ, ειδικά 
κζματα λιανεμπορίου, HACCP κ.λπ. 

Ξατάρτιςθ – πιςτοποίθςθ ςτελεχϊν του τομζα 
των logistics. 

 Ξατάρτιςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

Ωποςτιριξθ των εμπορικϊν επιχειριςεων για 
αναπροςανατολιςμό προσ νζεσ αγορζσ, τθ 
βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ και τθσ 
προβολισ  με επικζντρωςθ ςε τομείσ με 
αναπτυξιακι προοπτικι και τθν ποιότθτα. 

 Ξατάρτιςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 Χυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

Δράςεισ ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ 
εργαηομζνων ςτον τομζα του εμπορίου που 
απειλοφνται με ανεργία. 

 Ξατάρτιςθ και ςυμβουλευτικι ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 

Δράςεισ προαγωγισ τθσ Εταιρικισ Ξοινωνικισ 
Ευκφνθσ με τθ ςυμμετοχι των Ξοινωνικϊν 
Εταίρων, Πθ Ξυβερνθτικϊν Σργανϊςεων και 
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. 

 Ξοινωνικόσ τομζασ τθσ οικονομίασ 

Χυνεργαςία επιχειριςεων με κοινωνικζσ 
επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο τθσ Εταιρικισ 
Ξοινωνικισ Ευκφνθσ. 

 Ξοινωνικόσ τομζασ τθσ οικονομίασ 

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

 Ξατάρτιςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 9 

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

 Ξαταςκευαςτικόσ κλάδοσ 

 Ξλάδοσ δομικϊν υλικϊν 

Δράςεισ ενίςχυςθσ μικρϊν εμπορικϊν 
επιχειριςεων και ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με 
άλλουσ τομείσ ςτο πλαίςιο τοπικϊν 
αναπτυξιακϊν προγραμμάτων. 

 Υρωτογενισ τομζασ 

 Δευτερογενισ τομζασ  

 Ψουριςμόσ 

Ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ κοινωνικϊν 
εμπορικϊν επιχειριςεων, οποίεσ είναι δυνατό 
να δζχονται προςφορζσ αντικειμζνων από 
πολίτεσ (π.χ. βιβλία, ροφχα κλπ) και να τα 
πωλοφν ςε χαμθλζσ τιμζσ. 
 

 Ξοινωνικόσ τομζασ τθσ οικονομίασ 

Δράςεισ δικτφωςθσ των κοινωνικϊν εμπορικϊν 
επιχειριςεων και υποςτιριξθσ αυτϊν από 
εκελοντικά ςχιματα, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και 
τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. 
 

 Ξοινωνικόσ τομζασ τθσ οικονομίασ 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 10 

Ενθμζρωςθ κοινοφ και πωλθτϊν για τα 
δικαιϊματα του καταναλωτοφ και τισ ορκζσ 
πρακτικζσ (μθ παραπλανθτικισ) αναγραφισ των 

 Εκπαίδευςθ - επιμόρφωςθ 
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τιμϊν των προςφορϊν κ.ά. Ανάρτθςθ αυτϊν ςτο 
παρατθρθτιριο τιμϊν κ.ά. 

Ενθμζρωςθ – επιμόρφωςθ καταναλωτϊν ςε 
κζματα θλεκτρονικοφ εμπορίου. 

 Εκπαίδευςθ - επιμόρφωςθ 

ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ 11 

Χαρτογράφθςθ των αγορϊν: Υροςδιοριςμόσ 
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. 

 Δθμόςια διοίκθςθ 

 Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

 Ξλάδοσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

Υρομικεια και προςαρμογι/παραμετροποίθςθ 
βάςθσ δεδομζνων κωδικοποιθμζνθσ  νομοκεςίασ 
ςτα πεδία ενδιαφζροντοσ τθσ ΓΓΕ (Ρόμοι, ΥΔ, 
Αποφάςεισ, Αγορανομικζσ Διατάξεισ, Εγκφκλιοι, 
κωδικοποιθμζνεσ απαντιςεισ ςυχνϊν 
ερωτθμάτων, κλπ.), 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.  
 

 Δθμόςια διοίκθςθ 

 Ξλάδοσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

 Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

Αναμόρφωςθ, προςαρμογι και λειτουργικι 
ενοποίθςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 
Πθτρϊου Ψιρθςθσ Ξυρϊςεων τθσ ΓΓΕ και 
ΣΥΧΥΑ, ςτο πλαίςιο του νζου Α.Ξ. και άλλων 
διατάξεων ςτο πλαίςιο του νζου Αγορανομικοφ 
Ξϊδικα και άλλων διατάξεων - Υαρακολοφκθςθ 
τθσ διαχείριςθσ των κυρϊςεων από τθν αρχικι 
επιβολι τουσ ζωσ τθν τελικι είςπραξι τουσ. 
Επιπρόςκετα προβλζπεται θ ανάπτυξθ 
εφαρμογϊν αναφορϊν και προγραμματιςμοφ 
ελζγχων. 

 Δθμόςια διοίκθςθ 

 Ξλάδοσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

 Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

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

 Δθμόςια διοίκθςθ 
 

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

 Δθμόςια διοίκθςθ 

 Ξλάδοσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 
 

Δθμιουργία μονάδασ ςτθ Γενικι Γραμματεία 
Εμπορίου για τθν εποπτεία, τθ ρφκμιςθ και τον 
ζλεγχο κεμάτων θλεκτρονικοφ εμπορίου και τθν 

 Δθμόςια διοίκθςθ 

 Ξλάδοσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 
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προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ αυτοφ. 

Ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ (και ςε 
θλεκτρονικι μορφι) και εν ςυνεχεία εκπαίδευςθ 
και κατάρτιςθ των ςτελεχϊν τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Εμπορίου ςε κζματα θλεκτρονικοφ 
εμπορίου. 

 Δθμόςια διοίκθςθ 

 Ξατάρτιςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

Αναβάκμιςθ και αναςχεδιαςμόσ του 
Υαρατθρθτθρίου Ψιμϊν. 

 Δθμόςια διοίκθςθ 

Δθμιουργία – αξιοποίθςθ Υαρατθρθτθρίου 
Ειδϊν Χονδρικισ. 

 Δθμόςια διοίκθςθ 

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

 Δθμόςια διοίκθςθ 

 Ξλάδοσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

 Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

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

 Δθμόςια διοίκθςθ 
 

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). 

 Δθμόςια διοίκθςθ 
 

Αναβάκμιςθ λειτουργίασ ςυςτιματοσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων: Χχεδιαςμόσ δθμιουργίασ Ξεντρικϊν 
Ανακετουςϊν Αρχϊν, οργάνωςθ ςυγκζντρωςθσ 
ομοειδϊν προμθκειϊν για οικονομίεσ κλίμακασ, 
διαρκϊσ βελτιοφμενθ λειτουργία του Εκνικοφ 
Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ,) και του Ξεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων 
(Ξ.Θ.Π.Δ.Χ.), εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτα θλεκτρονικά μζςα 
διακυβζρνθςθσ ςτον τομζα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

 Δθμόςια διοίκθςθ 

 Ξλάδοσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

 Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

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

 Δθμόςια διοίκθςθ 

 Ξλάδοσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

 Ξλάδοσ πλθροφορικισ 

Ψαχφτερθ εκδίκαςθ δικαςτικϊν υποκζςεων – 
προϊκθςθ τθσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ 
διαφορϊν. 

 Δθμόςια διοίκθςθ 
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15. 
 

 

Πία ςτρατθγικι για τθν αφξθςθ του μεριδίου των εγχωρίωσ παραγόμενων προϊόντων κα 
πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθ βελτίωςθ τθσ εικόνασ των ελλθνικϊν 
προϊόντων, β) τθ μείωςθ τθσ τιμισ πϊλθςθσ, γ) τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και δ) τθν 
εξυπθρζτθςθ του καταναλωτι. 

Αρκετζσ από τισ προτεινόμενεσ ςτο Ξεφάλαιο 12 δράςεισ ικανοποιοφν ζνα ι περιςςότερα 
ςτοιχεία τθσ προαναφερόμενθσ ςτρατθγικισ. Ειδικότερα: 

– Σι Σλοκλθρωμζνεσ δράςεισ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων του Εμπορίου με πεδία εφαρμογισ 
α) το ςχεδιαςμό και τθν ονοματοςιμανςθ (branding) ελλθνικϊν προϊόντων με ςκοπό τθν 
προϊκθςι τουσ, β) τθν τυποποίθςθ, πιςτοποίθςθ και ςιμανςθ των ελλθνικϊν προϊόντων με 
ςτόχο τθν εδραίωςι τουσ ςτθν ελλθνικι αγορά και τθ διευκόλυνςθ των εξαγωγϊν τουσ, γ) τθ 
ενίςχυςθ επιχειριςεων για ςυμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ και δ) τθν προβολι των ελλθνικϊν 
προϊόντων ςτο πλαίςιο πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων.    
ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ εικόνασ των ελλθνικϊν προϊόντων και ςτο εςωτερικό, ςτθ 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ τουσ και ςτθν προϊκθςι τουσ ςε νζεσ ομάδεσ καταναλωτϊν. 

– Θ Ξακιζρωςθ του "Ελλθνικοφ Χιματοσ” για τα προϊόντα ελλθνικισ προζλευςθσ μζςω τθσ 
ανάπτυξθσ  και λειτουργίασ μιασ βάςθσ δεδομζνων Ελλθνικϊν Υροϊόντων/Ωπθρεςιϊν ςτα/ςτισ 
οποία/οποίεσ ζχει απονεμθκεί το Ελλθνικό Χιμα. Χκοπόσ του δικτυακοφ τόπου κα είναι θ 
προβολι και προϊκθςθ των πιςτοποιθμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν (ανά κατθγορία 
προϊόντοσ/υπθρεςίασ και κλάδο δραςτθριότθτασ)  ςτα οποία ζχει απονεμθκεί το Ελλθνικό Χιμα. 
Σ διαδικτυακόσ τόποσ του Ελλθνικοφ Χιματοσ κα περιζχει επιπλζον αναλυτικζσ πλθροφορίεσ 
περί διαδικαςιϊν, φορζων και απαιτοφμενων εγγράφων για τθν απονομι του Χιματοσ, προσ 
ενθμζρωςθ και διευκόλυνςθ όλων των ενδιαφερομζνων. 

– Θ δθμιουργία clusters επιχειριςεων ςτον κλάδο των logistics και γενικότερα οι προτεινόμενεσ 
δράςεισ για τον κλάδο αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα αφενόσ τθ μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ 
των ελλθνικϊν προϊόντων και επομζνωσ τθ μείωςθ τθσ τιμισ πϊλθςισ τουσ και αφετζρου τθν 
καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των καταναλωτϊν.. 

– Σι δράςεισ που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο των ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν κα ζχουν ωσ 
αποτζλεςμα τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ και επομζνωσ τθ δυνατότθτα κακοριςμοφ 
ανταγωνιςτικότερων τιμϊν πϊλθςθσ, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ λόγω τθσ ςυνεργαςίασ των 
«κρίκων» τθσ αλυςίδασ αξίασ και τθν ανάπτυξθ καινοτομικϊν (άρα ελκυςτικότερων) προϊόντων. 

– Θ ανάπτυξθ εργαλείων για τθν ανάδειξθ και προβολι των ελλθνικϊν επιχειριςεων και 
προϊόντων μζςα από το διαδίκτυο, με ςτόχο τθν επζκταςι τουσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ μπορεί να 
αξιοποιθκεί και για τθν προβολι των ελλθνικϊν επιχειριςεων και προϊόντων ςτθν εςωτερικι 
αγορά. 

– Θ ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν πλατφορμϊν δθμοπράτθςθσ όπου οι ςυνεταιριςμοί και οι μικροί 
παραγωγοί κα αναφζρουν τισ ποςότθτεσ και τισ τιμζσ των προϊόντων που διακζτουν μπορεί να 
ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ τθσ εγχϊριασ κατανάλωςθσ των τελευταίων. 

– Θ κατάρτιςθ επιχειρθματιϊν – παραγωγϊν του πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ τομζα για τθν 
ανάπτυξθ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν άμεςθ ςφνδεςθ τθσ εγχϊριασ 
παραγωγισ με τθν εγχϊρια κατανάλωςθ. 
 

Υλζον των ανωτζρων, ςτθν αφξθςθ του μεριδίου των ελλθνικϊν προϊόντων όςον αφορά τθν κάλυψθ 
τθσ εγχϊριασ κατανάλωςθσ είναι δυνατό να ςυμβάλλουν και οι προτεινόμενεσ δράςεισ 
μεταρρφκμιςθσ του δθμόςιου τομζα (Κεματικοί Χτόχοι 2 και 11), οι οποίεσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ 
μείωςθ του διοικθτικοφ βάρουσ των επιχειριςεων και τθ ςφντμθςθ του χρόνου των διαδικαςιϊν. Σι 
δράςεισ αυτζσ είναι δυνατό να οδθγιςουν ςε μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ και επομζνωσ ςε 
μείωςθ των τιμϊν πϊλθςθσ των προϊόντων κακϊσ και ςε καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των καταναλωτϊν. 
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Χτο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία προκαταρκτικι διερεφνθςθ των δυνατοτιτων 
χρθματοδότθςθσ των προτεινόμενων δράςεων από τα επιχειρθςιακά προγράμματα του 
ΕΧΥΑ 2014-2020. Σ προκαταρκτικόσ χαρακτιρασ τθσ διερεφνθςθσ υπαγορεφεται από το 
γεγονόσ ότι τα προγράμματα δεν ζχουν ακόμα καταρτιςτεί και δεν υπάρχουν ςαφι και 
οριςτικά ςτοιχεία για τθν εξαγωγι αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων. 

Βαςικι πθγι χρθματοδότθςθσ των παρεμβάςεων ςτουσ τομείσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, 
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ καινοτομίασ αποτελεί το τομεακό Επιχειρθςιακό 
Υρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Ξαινοτομία» και για το λόγο αυτό 
προθγείται ςχετικι ςφντομθ αναφορά. 

 

16.1 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, 
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία». 

Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Ξαινοτομία» 
(ΕΥΑνΕΞ ι ΕΥΑνΕΞκίνθςθ) αποτελεί το κατϋ εξοχιν τομεακό πρόγραμμα του τομζα τθσ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ καλφπτοντασ όλεσ τισ πτυχζσ τθσ: Ενίςχυςθ επενδφςεων – 
προαγωγι τθσ επιχειρθματικότθτασ, ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, ζρευνα, 
τεχνολογικι ανάπτυξθ και καινοτομία, δθμιουργία υποδομϊν για τθν επιχειρθματικότθτα 
και δθμιουργία μιασ δθμόςιασ διοίκθςθσ φιλικισ προσ τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

Θ Ξοινοτικι Χυνδρομι που κα διατεκεί για το ΕΥΑνΕΞ ανζρχεται ςε 3.735.085.432 ευρϊ εκ 
των οποίων 3.043.061.670 από το ΕΨΥΑ και 692.023.753 ευρϊ από το ΕΞΨ. 

Θ κατανομι τθσ Ξοινοτικισ Χυνδρομισ ανά κεματικό ςτόχο παρουςιάηεται ςτον πίνακα που 
ακολουκεί. 

Ρίνακασ 16.1. Κατανομι τθσ Κοινοτικισ Συνδρομισ ανά κεματικό ςτόχο ςτο ΕΡΑνΕΚ 
ΚΕΠΑΨΛΞΣΧ ΧΨΣΧΣΧ ΞΣΛΡΣΨΛΞΘ ΧΩΡΔΦΣΠΘ (ΕΩΦΩ) ΨΑΠΕΛΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 859.045.796 ΕΨΥΑ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 543.135.886 ΕΨΥΑ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 922.377.701 ΕΨΥΑ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 307.259.215 ΕΨΥΑ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5 0  
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 106.737.434 ΕΨΥΑ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7 304.505.639 ΕΨΥΑ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8 549.094.321 ΕΞΨ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9 0  
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10 54.909.432 ΕΞΨ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 11 88.020.000 ΕΞΨ 

 

16.2 Χρθματοδότθςθ δράςεων που αφοροφν το Εμπόριο 

Ψα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα τθσ περιόδου 2014-2020 δεν ζχουν καταρτιςτεί και φυςικά 
δεν ζχουν εξειδικευτεί. Επομζνωσ δεν είναι δυνατό μετά βεβαιότθτασ να προςδιοριςτοφν 
πθγζσ χρθματοδότθςθσ δράςεων του Εμπορίου (δθλαδι Επιχειρθςιακά Υρογράμματα, 
Κεματικοί Χτόχοι και Ψαμεία). Ωςτόςο με βάςθ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ είναι δυνατό να 
εντοπιςτοφν δυνθτικζσ πθγζσ ανά Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα. Ψθ βάςθ για τον εντοπιςμό 
αυτό αποτελοφν οι πίνακεσ ετιςιασ κατανομισ ανά ΕΥ, Ψαμείο και Κεματικό ςτόχο που 
περιζχονται ςτθν 3θ Εγκφκλιο για τθν κατάρτιςθ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων.  
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Ψο ΕΡΑνΕΚ αναμζνεται να αποτελζςει το βαςικότερο εργαλείο χρθματοδότθςθσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και επομζνωσ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτον τομζα του Εμπορίου. 
Ωςτόςο, λόγω του προςανατολιςμοφ του προγράμματοσ ςτθν καινοτόμο και εξωςτρεφι 
επιχειρθματικότθτα και τθν ζμφαςθ που δίνεται ςτα διεκνϊσ εμπορεφςιμα προϊόντα και 
υπθρεςίεσ κακϊσ και ςτθν αφξθςθ τθσ εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ, αναμζνεται θ 
ενίςχυςθ των επιχειριςεων του εμπορίου να εντάςςεται ςε αυτό το πλαίςιο και ιδιαίτερα 
ςτθ ςυμμετοχι των τελευταίων ςε αλυςίδεσ αξίασ. 

Ανά κεματικό ςτόχο, οι διαφαινόμενεσ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ ζχουν ωσ εξισ: 

– Χτο κεματικό ςτόχο 1, αναμζνεται θ ενίςχυςθ δράςεων που αφοροφν ςτθν καινοτομία 
(εδϊ ενδιαφζρει ιδιαίτερα θ οργανωτικι καινοτομία και θ καινοτομία marketing).  

– Σ κεματικόσ ςτόχοσ 2 είναι δυνατό να χρθματοδοτιςει ζργα αξιοποίθςθσ των 
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν από τισ επιχειριςεισ του εμπορικοφ 
τομζα, δράςεισ ανάπτυξθσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου και δράςεισ αξιοποίθςθσ των 
προαναφερόμενων τεχνολογιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και των εποπτευόμενων από αυτι φορζων ςε 
ςυνδυαςμό με τθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτουσ πολίτεσ και τισ 
επιχειριςεισ και τθ ςυνεπαγόμενθ μείωςθ του διοικθτικοφ βάρουσ των τελευταίων. 

– Σ κεματικόσ ςτόχοσ 3 είναι δυνατό να χρθματοδοτιςει τθν ανάπτυξθ υφιςτάμενων 
επιχειριςεων και τθ δθμιουργία νζων ςτο πλαίςιο που αναφζρκθκε προθγουμζνωσ. 

– Χτο  κεματικό ςτόχο 4 αναμζνεται θ ενίςχυςθ παρεμβάςεων για εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ και χριςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςε κτιρια του εμπορικοφ 
τομζα κακϊσ και θ εγκατάςταςθ ςε αυτά ςυςτθμάτων ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και 
κερμότθτα/ψφχουσ. 

– Χτο κεματικό ςτόχο 6 αναμζνεται θ ενίςχυςθ των «πράςινων πρακτικϊν» και των 
εμπορικϊν επιχειριςεων για τθν αποδοτικι χριςθ των πόρων (πρϊτεσ φλεσ, νερό και 
ενζργεια). 

– Σ κεματικόσ ςτόχοσ 7 κα χρθματοδοτιςει, ςφμφωνα με όλεσ τισ ενδείξεισ, δράςεισ 
ανάπτυξθσ του κλάδου των logistics  

– Σ κεματικόσ ςτόχοσ 8 είναι δυνατό να χρθματοδοτιςει δράςεισ για τθν ανάπτυξθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ και για τον εμπορικό τομζα. 

– Σ κεματικόσ ςτόχοσ 10 κα χρθματοδοτιςει κατά τα φαινόμενα παρεμβάςεισ ςτθν 
εκπαίδευςθ υπό το πρίςμα τθσ προςπάκειασ για προαγωγι τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

– Σ κεματικόσ ςτόχοσ 11 είναι δυνατό να χρθματοδοτιςει (ςε ςυνζργεια με το κεματικό 
ςτόχο 2) δράςεισ για τθν ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Εμπορίου και των εποπτευόμενων από αυτι φορζων ςε ςυνδυαςμό με τθ βελτίωςθ 
των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ και τθ μείωςθ του 
διοικθτικοφ βάρουσ τουσ. 

Από τα ΡΕΡ οι διαφαινόμενεσ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ για τον τομζα του εμπορίου 
είναι δυνατό να ςυνοψιςκοφν ωσ ακολοφκωσ: 

– Χτο κεματικό ςτόχο 1, αναμζνεται θ ενίςχυςθ δράςεων που αφοροφν ςτθν τεχνολογικι 
και ιδιαίτερα ςτθ μθ τεχνολογικι καινοτομία ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των 
περιφερειακϊν ςτρατθγικϊν καινοτομίασ για τθν ζξυπνθ εξειδίκευςθ (RIS3). 

– Σ κεματικόσ ςτόχοσ 2 είναι δυνατό να χρθματοδοτιςει ζργα αξιοποίθςθσ των 
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν από τισ επιχειριςεισ του εμπορικοφ 
τομζα και δράςεισ ανάπτυξθσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ 
των RIS3. 
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– Σ κεματικόσ ςτόχοσ 3 είναι δυνατό να χρθματοδοτιςει τθν ανάπτυξθ υφιςτάμενων 
επιχειριςεων και τθ δθμιουργία νζων ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των περιφερειακϊν 
ςτρατθγικϊν καινοτομίασ για τθν ζξυπνθ εξειδίκευςθ (RIS3) που αναφζρκθκε 
προθγουμζνωσ. 

– Χτο κεματικό ςτόχο 4 είναι δυνατό να χρθματοδοτθκοφν θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και 
θ χριςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςε μικρά εμπορικά καταςτιματα. 

– Σ κεματικόσ ςτόχοσ 7 είναι δυνατό να χρθματοδοτιςει, όπου υπάρχουν διακζςιμοι 
πόροι, δράςεισ ανάπτυξθσ του κλάδου των logistics. 

– Σ κεματικόσ ςτόχοσ 9 είναι δυνατό να χρθματοδοτιςει και δράςεισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κλειςίματοσ των εμπορικϊν επιχειριςεων κακϊσ και 
δράςεισ ανάπτυξθσ κοινωνικϊν επιχειριςεων και ςτον τομζα του εμπορίου. 
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17.  
 
Χτο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται αναλυτικότερα ςτοιχεία για τισ προτεινόμενεσ δράςεισ, 
οι οποίεσ αποτελοφν αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου, πλζον αυτϊν που 
παρουςιάςτθκαν ςτο Ξεφάλαιο 8. Ψα ιδθ καταγραφζντα ςτοιχεία για κάκε μία 
προτεινόμενθ δράςθ είναι τα εξισ: 

– Ευρωπαϊκό Διαρκρωτικό και  Επενδυτικό Ψαμείο, από το οποίο μπορεί να 
χρθματοδοτθκεί κάκε δράςθ 

– Κεματικόσ Χτόχοσ των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων, ςτον 
οποίο εντάςςεται κάκε δράςθ 

– Επενδυτικι Υροτεραιότθτα των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων, 
ςτον οποίο εντάςςεται κάκε δράςθ 

– Σι ωφελοφμενοι ανά δράςθ κλάδοι του Εμπορίου 

– Σι ςυνζργειεσ με άλλουσ τομείσ πλθν του Εμπορίου 
Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται για κάκε μία δράςθ τα εξισ ςτοιχεία: 

– Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα από το οποίο είναι δυνατό να ενταχκεί κάκε δράςθ. Για 
κάκε επιχειρθςιακό πρόγραμμα χρθςιμοποιείται το ςχετικό ακρϊνυμο ωσ εξισ:  

o Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και 
Ξαινοτομία»: ΕΥΑνΕΞ 

o Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ωποδομζσ Πεταφορϊν, Υεριβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ»: ΕΥΩΠΥΑΑ 

o Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και 
Δια Βίου Πάκθςθ»: ΕΥΑΑΔΕΔΒΠ 

o Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Πεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Ψομζα»: ΕΥΠΔΨ 

o Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ψεχνικι Βοικεια»: ΕΥΨΒ 

o Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Αγροτικι Ανάπτυξθ»: ΕΥΑΑ 

o Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Κάλαςςα και Αλιεία»: ΕΥΚΑ 

o Υεριφερειακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα: ΥΕΥ 

– Χυνοπτικι περιγραφι τθσ δράςθσ 

– Εμπλεκόμενοι φορείσ ςτο ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθ διαχείριςθ τθσ δράςθσ 

– Ψρόποσ (διαδικαςία) υλοποίθςθσ 

– Υροχποκζςεισ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 

– Χρονικι προτεραιότθτα και ςπουδαιότθτα τθσ δράςθσ 

– Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ (με όρουσ δθμόςιασ δαπάνθσ). Σ ενδεικτικόσ 
χαρακτιρασ του αναγραφόμενου προχπολογιςμοφ των δράςεων  είναι αναγκαίοσ λόγω 
τθσ ζλλειψθσ ςτθ φάςθ αυτι υποςτθρικτικϊν μελετϊν  και λεπτομερζςτερου 
ςχεδιαςμοφ. Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι αρχζσ κοςτολόγθςθσ των προτεινόμενων 
δράςεων. 

Επίςθσ, ςτθ ςυνζχεια του παρόντοσ κεφαλαίου ταξινομοφνται οι προτεινόμενεσ δράςεισ 
αρμοδιότθτασ τθσ ΓΓΕ ανάλογα με τον κεντρικό ι περιφερειακό χαρακτιρα τουσ και ςτθ 
ςυνζχεια ανάλογα με το πεδίο παρζμβαςθσ κάκε μιασ. 
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Χτο Ξεφάλαιο 18 παρουςιάηονται κοςτολογικά ςτοιχεία για τισ δράςεισ αυτζσ ενϊ ςτο 
Ξεφάλαιο 19 παρουςιάηονται ςτοιχεία για τισ δράςεισ αρμοδιότθτασ άλλων υπουργείων, 
γενικϊν γραμματειϊν και φορζων.  

 

17.1 Αρχζσ κοςτολόγθςθσ των δράςεων 

Θ κοςτολόγθςθ των δράςεων που ακολουκοφν βαςίηεται κατά κφριο λόγο ςτο κόςτοσ 
παρόμοιων δράςεων, οι οποίεσ υλοποιικθκαν / υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο των 
επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων τθσ περιόδου 2007-2014. Ειδικότερα: 

Για τισ δράςεισ ενιςχφςεων προσ τισ επιχειριςεισ κεωρικθκε ότι κάκε εμπορικι 
επιχείρθςθ ενιςχφεται με το ποςό των 100.000 ευρϊ. Αυτό το ποςό ςυμπίπτει με τον 
ανϊτατο επιλζξιμο προχπολογιςμό για τισ επιχειριςεισ εμπορίου και τουριςμοφ ςτο 
πρόγραμμα «Ενίςχυςθ Π.Π.Ε. που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ Πεταποίθςθσ - 
Ψουριςμοφ – Εμπορίου & Ωπθρεςιϊν», το οποίο υλοποιείται με πόρουσ των Υεριφερειακϊν 
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων του ΕΧΥΑ 2007-2013. Χτο πρόγραμμα ενίςχυςθσ των ΠΠΕ 
θ ενίςχυςθ ανά επιχείρθςθ ιταν δυνατό να ανζλκει ζωσ 50.000 ευρϊ ωςτόςο το ποςό αυτό 
δεν κεωρείται επαρκζσ για να ανταποκρικοφν οι εμπορικζσ επιχειριςεισ ςτισ ςθμερινζσ 
ανάγκεσ και προκλιςεισ. Ψο ποςό των 100.000 ανά επιχείρθςθ κεωρικθκε ότι είναι θ 
παρεχόμενθ ενίςχυςθ και ςτθν περίπτωςθ τθσ δθμιουργίασ ςυςτάδασ (cluster) 
επιχειριςεων. 

Για τθ δθμιουργία ανοικτϊν εμπορικϊν κζντρων (open malls) ελιφκθςαν υπόψθ τα 
παρακάτω βαςικά ςτοιχεία κόςτουσ: Ψο κόςτοσ τθσ ανάπλαςθσ των κοινοχριςτων χϊρων 
τθσ περιοχισ και τθν ενίςχυςθ των εμπορικϊν επιχειριςεων που ςυμμετζχουν. Ψο κόςτοσ 
τθσ ανάπλαςθσ των κοινοχριςτων χϊρων εξαρτάται από τθν ζκταςθ τθσ παρζμβαςθσ, και 
τα χαρακτθριςτικά τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. Για το λόγο αυτό δεν είναι εφκολο να 
υπολογιςτεί. Για τισ ανάγκεσ κοςτολόγθςθσ των δράςεων ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου 
κεωρικθκε ζνα τυπικό κόςτοσ 5.000.000 ευρϊ ανά παρζμβαςθ. Για τθν ενίςχυςθ των 
εμπορικϊν επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτα ανοικτά κζντρα εμπορίου κεωρικθκε 
το ποςό των 100.000 ευρϊ όπωσ και προθγουμζνωσ. Πε βάςθ τισ παραδοχζσ αυτζσ ο 
προχπολογιςμόσ των 60.000.000 ευρϊ αντιςτοιχεί ςτθ δθμιουργία 8 ζωσ 10 κζντρων 
ανοικτοφ εμπορίου. 

Τςον αφορά τθ δθμιουργία κεματικϊν αγορϊν, κυρίωσ ςε υποβακμιςμζνεσ αςτικζσ 
περιοχζσ, το βαςικό κόςτοσ, και ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι το κόςτοσ τθσ ανάπλαςθσ τθσ 
περιοχισ και τθσ ανακαίνιςθσ των εγκαταλελειμμζνων κτθρίων. Για τισ ανάγκεσ αυτζσ ζχει 
κεωρθκεί ζνα κόςτοσ που ανζρχεται ςε 5.000.000 ευρϊ ανά κεματικι αγορά οπότε ο 
προχπολογιςμόσ των 50.000.000 ευρϊ αντιςτοιχεί ςτθ δθμιουργία 10 κεματικϊν αγορϊν. 
Υαρόμοια προςζγγιςθ ακολουκείται και ςτθν περίπτωςθ τθσ δθμιουργία εμπορικϊν 
ηωνϊν για μικροφσ λιανοπωλθτζσ. 

Για τισ δράςεισ κατάρτιςθσ χρθςιμοποιείται ωσ μοναδιαίο κόςτοσ τα 16 ευρϊ ανά 
ανκρωποϊρα κατάρτιςθσ. Χτθν περίπτωςθ που θ δράςθ κατάρτιςθσ ςυνοδεφεται με 
ςυμβουλευτικι, τότε το προθγοφμενο κόςτοσ προςαυξάνεται κατά 150 ευρϊ ανά 
καταρτιηόμενο. Για παράδειγμα θ «δράςθ ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ ανζργων που 
προζρχονται από τον τομζα του εμπορίου  - πιςτοποίθςθ» προχπολογιςμοφ 50.000.000 
ευρϊ αποςκοπεί ςτθν κατάρτιςθ και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ 10.800 ωφελοφμενων. 
Χθμειϊνεται ότι ςτο κόςτοσ των 16 ευρϊ ανά ανκρωποϊρα κατάρτιςθσ ςυμπεριλαμβάνεται 
και το επίδομα, το οποίο λαμβάνει ο καταρτιηόμενοσ (5 ευρϊ ανά ϊρα κατάρτιςθσ). 

Θ εκπόνθςθ μελετϊν, θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και θ υλοποίθςθ ζργων 
πλθροφορικισ κοςτολογικθκαν με βάςθ τουσ προχπολογιςμοφσ αντίςτοιχων προκθρφξεων 



Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 
προτεραιοτιτων ςτον τομζα του εμπορίου, ςε εκνικό (τομεακό και περιφερειακό) επίπεδο 
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φορζων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα με ςυνεκτίμθςθ του μεγζκουσ και τθσ ςθμαςίασ 
κάκε μίασ δράςθσ. 
 


