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Στόχοι

4.2 Product markets and business environment

On export promotion, the authorities with the participation of public and private stakeholders, will adopt an
export promotion action plan by May 2016 and proceed subsequently with its implementation.

Δράσεις

Το Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών» περιλαμβανόταν μεταξύ των υποχρεώσεων που ανελήφθησαν στο πλαίσιο του 3ου Προγράμματος
Δημοσιονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα, με την ακόλουθη διατύπωση:
"(οι Ελληνικές Αρχές)...θα εγκρίνουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην
εφαρμογή τους" (Ν. 4336 / 2015, Άρθρο 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ενότητα 4.2 "Αγορές
προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον" - ΦΕΚ Α' / 94, 14-08-2015, σελ. 1028, αριστερή στήλη).
Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω Σχέδιο Δράσης ολοκληρώθηκε στην αρχική του μορφή το Δεκέμβριο του 2015, τέθηκε σε διαβούλευση με τους επιχειρηματικούς
φορείς (πραγματοποιήθηκε σχετική ημερίδα στις 22 Δεκεμβρίου 2015) και αφού ενσωματώθηκαν σε αυτό στοιχεία που προέκυψαν από τη διαβούλευση αυτή,
υπεβλήθη στους εκπροσώπους των Θεσμών στις 19/01/2016. Στη συνέχεια, λαμβανομένων υπόψη γραπτών παρατηρήσεων που εστάλησαν από τους
εκπροσώπους των Θεσμών (στις 25/02/2016) και απαντήθηκαν εγγράφως από πλευράς μας (στις 10/03/2016), το Σχέδιο αναθεωρήθηκε και υπεβλήθη στους
Θεσμούς στην οριστική του μορφή στις 21/03/2016.
Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων.

Επισπεύδων
Φορέας

Έναρξη

Τέλος

Σχόλια

Νοεμ. 2016

Φεβρ. 2017

Η περιγραφόμενη αναγνωριστική μελέτη ανατέθηκε στην εταιρεία Intraway (Απόφ. Κατακύρωσης 711-2016) και είναι κοινή για τις δράσεις Α1 και Α2 του σχεδίου).

Ιουν.2017

Η ακριβής διάρκεια και το οριστικό χρονοδιάγραμμα παροχής της τεχνικής βοήθειας για τις ανάγκες
του Σχεδίου Δράσης αναμένεται να προσδιοριστούν στην υπό επεξεργασία σύμβαση μεταξύ GIZ και
Ε. Επιτροπής (SRSS). Σχέδιο της σύμβασης αυτής τέθηκε υπόψη του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης. Στις 25/11/2016 απεστάλησαν παρατηρήσεις από το Υπουργείο στην ΕΕ (SRSS), τόσο επί
του περιεχομένου όσο και επί του χρονοδιαγράμματος.

Α1. Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος & διαδικτυακής πύλης εξωστρέφειας
Αναγνωριστική μελέτη για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
Υλοποίηση Α' Πυλώνα Συστήματος (πληροφοριακό σύστημα Enterprice Greece)

Λήψη Τεχνικής Βοήθειας (αρ. 25 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013) από τον οργανισμό GIZ

Υπουργείο
Οικονομίας &
Ανάπτυξης /
Enterprise Greece

Α

Απρ. 2017
Μάιος 2017

Έκδοση πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Στόχος 3Δ)
Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου

Απρ. 2017

Δημοσίευση προκύρηξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμόςγια επιλογή αναδόχου

Ιουν. 2017

Δεκ. 2017

Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου
Υλοποίηση Β' Πυλώνα Συστήματος (αναβάθμιση διαδικτυακής πύλης AGORA του ΥΠΕΞ)

Ιαν. 2018

Μαρτιος 2019

Διαδικασία Έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Στόχος 3Δ)

Ενίσχυση της
γνώσης &
πληροφόρησης

Φεβρ. 2017

Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου
Δημοσίευση προκύρηξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμόςγια επιλογή αναδόχου
Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου

ΥΠΕΞ

Ιαν. 2017

Απριλ. 2017

1Q

Απρ. 2017
Ιουν. 2017
Μάιος -18

Μάιος 2017
Απρ. 2018
Απρ-19

Νοε-16

Φεβ-17

1Q
3Q
4Q
Το χρονοδιάγραμμα για τη Δράση Α2 συμπίπτει με αυτό της υλοποίησης του Α' Πυλώνα του
Πληροφοριακού συστήματος (Δράση Α1) από το Enterprise Greece.
Η περιγραφόμενη αναγνωριστική μελέτη ανατέθηκε στην εταιρεία Intraway (Απόφ. Κατακύρωσης 711-2016) και είναι κοινή για τις δράσεις Α1 και Α2 του σχεδίου).

Α2. Αναβάθμιση υπηρεσιών Ηelpdesk
Αναγνωριστική μελέτη για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης

Λήψη Τεχνικής Βοήθειας (αρ. 25 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013) από τον οργανισμό GIZ

Υπουργείο
Οικονομίας &
Ανάπτυξης /
Enterprise Greece

Έκδοση πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Στόχος 3Δ)
Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου
Δημοσίευση προκύρηξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμόςγια επιλογή αναδόχου
Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου

Πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό και συμφωνα με τις εκ του νόμου προθεσμίες απαιτείται
τουλαχιστον περίοδος 6 μηνών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης εφόσον κυλίσουν
όλα ομαλά (χωρις ενστάσεις κτλ)
Το έργο μαζί με την πιλοτική λειτουργία μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 15 μηνών.

Φεβρ. 2017

Απρ. 2017
Ιουν. 2017
Ιαν. 2018

Ιουν.2017

Η ακριβής διάρκεια και το οριστικό χρονοδιάγραμμα παροχής της τεχνικής βοήθειας για τις ανάγκες
του Σχεδίου Δράσης αναμένεται να προσδιοριστούν στην υπό επεξεργασία σύμβαση μεταξύ GIZ και
Ε. Επιτροπής (SRSS). Σχέδιο της σύμβασης αυτής τέθηκε υπόψη του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης. Στις 25/11/2016 απεστάλησαν παρατηρήσεις από το Υπουργείο στην ΕΕ (SRSS), τόσο επί
του περιεχομένου όσο και επί του χρονοδιαγράμματος.

Απρ. 2017
Μάιος 2017
Δεκ. 2017
Μαρτιος 2019
Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης συνίσταται στη παραλαβή της παρακάτω αναφερόμενης
τεχνικής βοήθειας (μέσω συνεργασίας του παρόχου αυτής με την Ομάδα της Δράσης Γ1.β - βλ.
κατωτέρω), ενώ τελεί υπό τη συνολική εποπτεία της διύπουργικής "Επιτροπής Εξωστρέφειας".

Α3. Προδιαγραφές για προγράμματα κατάρτισης σε θέματα εξωστρέφειας
Επιτροπή
Εξωστρέφειας
Λήψη Τεχνικής Βοήθειας αρ. 25 από τον οργανισμό GIZ

Η ακριβής διάρκεια και το οριστικό χρονοδιάγραμμα παροχής της τεχνικής βοήθειας για τις ανάγκες
του Σχεδίου Δράσης αναμένεται να προσδιοριστούν στην υπό επεξεργασία σύμβαση μεταξύ GIZ και
Ε. Επιτροπής (SRSS). Σχέδιο της σύμβασης αυτής τέθηκε υπόψη του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης. Στις 25/11/2016 απεστάλησαν παρατηρήσεις από το Υπουργείο στην ΕΕ (SRSS), τόσο επί
του περιεχομένου όσο και επί του χρονοδιαγράμματος.

Φεβρ. 2017

Ιαν. 2018

Ιαν. 2017

Μάρτ. 2017

1Q

Ιαν. 2017
Απρλ. 2017
Φεβ. 2018

Μαρτ. 2017
Ιαν. 2018
Φεβ. 2019

1Q
3Q
4Q

Β1. Εκπόνηση οδηγών επιχειρηματικότητας
Διαδικασία Έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Στόχος 11.1)

Β

Ενδυνάμωση των
δομών και
λειτουργιών της
Οικονομικής
Διπλωματίας

Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου
Δημοσίευση προκύρηξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμόςγια επιλογή αναδόχου
Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου

Β2. Αναβάθμιση λειτουργίας γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσων (ΟΕΥ)
Διαδικασία Έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (Στόχος 11.1)

ΥΠΕΞ

Ιαν. 2017

Μαρτ. 2017

1Q

Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου
Δημοσίευση προκύρηξης & δημόσιος ανοικτός διαγωνισμόςγια επιλογή αναδόχου
Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου

Ιαν. 2017
Απρ. 2017
Φεβρ. 2018

Μαρ. 2017
Ιαν. 2018
Οκτ.2018

1Q
3Q
3Q

Προσυμβατική περίοδος σύμβασης 2 «Πιστοποίηση Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων»

Νοεμ. 2018

Νοεμ. 2019

4Q

Δεκ. 19

Δεκ. 2021

8Q

Σύσταση (Διϋπουργικής) Επιτροπής Εξωστρέφειας

Μαρτ. 2016

(Διαρκής)

Σύσταση Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας

Ιουν. 2016

(Διαρκής)

Γ1.α. Σύσταση ομάδας για τη διαμόρφωση συστήματος οικονομικών ενισχύσεων της
εξωστρέφειας

Σεπτ. 2016

(Διαρκής)

Ολοκλήρωση διαδικασιών πιστοποίησης

Γ1. Σύστημα διοίκησης

Παρουσίαση των δράσεων που αφορούν την 'εξωστρέφεια' και έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους
πόρους σε Πίνακα ο οποίος θα παρουσιάζει με ενιαίο τρόπο όλες τις δράσεις και με Αποδέκτη
ανάγνωσης την επιχειρηματική κοινότητα

Γ

Διαμόρφωση ενός
αποτελεσματικού
συστήματος
διοίκησης, με
έμφαση στην
ανάπτυξη
συνεργειών για την
προώθηση της
εξωστρέφειας

Διαβούλευση των νέων προκηρύξεων

Δεκ. 2016

Επιτροπή
Εξωστρέφειας

Αποτίμηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Γ1.β Σύσταση ομάδας για τη βελτίωση του προγραμματισμού, της παρακολούθησης &
αποτίμησης δράσεων εξωστρέφειας

Ιαν. 2017

Μάρτιος 2017

Ιαν. 2017

(Διαρκής)

Σεπτ. 2016

Νοεμ. 2016

Δημιουργία κοινού ημερολογίου δραστηριοτήτων στο portal AGORA του ΥΠΕΞ

Διαμόρφωση διαρκούς πλαισίου συνεργασίας / συντονισμού των φορέων υλοποίησης δράσεων
εξωστρέφειας. Κατάρτιση διαδικασιώνπρογραμματισμού / συντονισμού δράσεων εξωστρέφειας και
μεθοδολογίας παρακολούθησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους - Λήψη Τεχνικής Βοήθειας
αρ. 25 από τον οργανισμό GIZ

Ιαν. 2017

(Διαρκής)

Ιουν. 2017

Κατά την 1η συνεδρίαση της Ομάδας (16/11/2016) αποφασίστηκε η δημιουργία κοινού
ημερολογίου δραστηριοτήτων, όπου σε πρώτη φάση (Α' Τρίμηνο του 2017) θα συμμετάσχουν
πιλοτικά το ΥΠΕΞ, ο ΕΟΤ, το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και ο Οργανισμός Enterprise
Greece και στη συνέχεια (ως τον Ιουν. του 2017) όσοι άλλοι φορείς υλοποιούν δράσεις
εξωστρέφειας με δημόσια χρηματοδότηση, με ανοιχτή την εθελοντική συμμετοχή και άλλων
φορέων που υλοποιούν ιδιωτικά χρηματοδοτούμενες δράσεις.

Ιαν. 2018

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης συνίσταται στη παραλαβή της τεχνικής βοήθειας (μέσω
συνεργασίας του παρόχου αυτής με την εδώ περιγραφόμενη Ομάδα ), ενώ τελεί υπό τη συνολική
εποπτεία της διύπουργικής "Επιτροπής Εξωστρέφειας".Η ακριβής διάρκεια και το οριστικό
χρονοδιάγραμμα παροχής της τεχνικής βοήθειας για τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης αναμένεται να
προσδιοριστούν στην υπό επεξεργασία σύμβαση μεταξύ GIZ και Ε. Επιτροπής (SRSS). Σχέδιο της
σύμβασης αυτής τέθηκε υπόψη του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Στις 25/11/2016
απεστάλησαν παρατηρήσεις από το Υπουργείο στην ΕΕ (SRSS), τόσο επί του περιεχομένου όσο και
επί του χρονοδιαγράμματος.

Διαρκής

Γ2. Διαχείριση κρίσεων

Τροποποίηση του ισχύονοτος οργανισμού του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης

Μάρτιος 2017

Στην πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας 1/12/2016 έγινε αλληλοενημέρωση και διαπιστώθηκε
ότι έλειπαν:
1. Ένας απολογισμός των δράσεωνχρηματοδότησης που παρουσιάστηκαν (πόσες επιχειρήσεις
έκαναν χρήση του χρηματοδοτικού μέσου, αν υπάρχουν αξιολογήσεις για την επιτυχία του
προγράμματος, αν υπάρχουν έρευνες πεδίου κλπ). Πίνακας ο οποίος θα παρουσιάζει με ενιαίο
τρόπο όλες τις χρηματοδοτούμενες δράσεις εξωστρέφειας και με Αποδέκτη ανάγνωσης την
επιχειρηματική κοινότητα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σε σχετικές ιστοσελίδες.
2. Από την ενημέρωση προέκυψε ότι υπάρχει θέμα ορολογίας και επί πλέον θα πρέπει να προσεχθεί
να μην παρουσιάζονται οι χρηματοδοτήσεις από δυο πηγές (πχ από τις Τράπεζες και ταυτόχρονα
από τα στελέχη που ασχολούνται με την ΕΤΕΑΝ, EIB, EBRD κλπ).

Υπουργείο
Οικονομίας &
Ανάπτυξης

Μάιος 2016

Ιουν.2017

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης Δράσης έχει προταθεί λύση διαρκούς χαρακτήρα
συμπερίληψη αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας (επιπέδου τμήματος) στον υπό αναθεώρηση
Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης &. Η εν λόγω διαδικασία αναθεώρησης
βρίσκεται σε εξέλιξη (έχει συσταθεί επιτροπή αναθεώρησης με την απόφαση Γ.Γ. του Υπουργείου
υπ. αρ. 30801 - 18/03/2016) και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τα μέσα του 2017.
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