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     Το «Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών» 

περιλαμβανόταν μεταξύ των υποχρεώσεων που ανελήφθησαν στο 

πλαίσιο του 3ου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής για 

την Ελλάδα (Ν. 4336 / 2015, Άρθρο 3, ενότητα 4.2 "Αγορές 

προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον" - ΦΕΚ Α' / 94, 14-08-

2015). 
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• Το Σχέδιο Δράσης ολοκληρώθηκε στην αρχική του μορφή τον 

Δεκέμβριο του 2015. 

• Υπήρξε διαβούλευση με τους επιχειρηματικούς φορείς  (ημερίδα στις 

22 Δεκεμβρίου 2015). 

• Υπεβλήθη αρχικά στους εκπροσώπους των Θεσμών στις 

19/01/2016. 

• Μετά από ανταλλαγή παρατηρήσεων, αναθεωρήθηκε και υπεβλήθη 

στους Θεσμούς στην οριστική του μορφή στις 21/03/2016. 
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Στόχος Α: Ενίσχυση της γνώσης & πληροφόρησης (1/2) 

 

• Δράση Α1: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος & διαδικτυακής 

πύλης εξωστρέφειας 

– Α΄ πυλώνας: Δημιουργία νέου πληροφοριακού συστήματος από το Enterprise 

Greece για την αποτύπωση του εσωτερικού περιβάλλοντος της εξαγωγικής 

διαδικασίας 

– Β΄ πυλώνας: Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης AGORA του ΥΠΕΞ, με 

έμφαση στην αποτύπωση του εξωτερικού περιβάλλοντος της εξαγωγικής 

διαδικασίας  

• Δράση Α2: Αναβάθμιση υπηρεσιών  Ηelpdesk που προσφέρονται 

στους έλληνες εξαγωγείς  

• Δράση Α3: Προδιαγραφές για προγράμματα κατάρτισης σε θέματα 

εξωστρέφειας 

 

Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών – Πορεία Υλοποίησης 



Στόχος Α: Ενίσχυση της γνώσης & πληροφόρησης (2/2) 

Πορεία υλοποίησης των Δράσεων του Στόχου Α ως σήμερα:  

 

- Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση αναγνωριστικής μελέτης για τη χαρτογράφηση της 

υφιστάμενης κατάστασης  

- ΥΠΕΞ και Enterprise Greece έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους (υπό μορφή 

εντύπων εξειδίκευσης) για τα έργα που αφορούν τις εν λόγω δράσεις 

- Συγκλήθηκε ήδη η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ (13 Οκτωβρίου 

2016) και αναμένεται η οριστικοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης και η έκδοση 

σχετικών προσκλήσεων από την ΕΥΔ. 

- Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί και μέσω 

παραλαβής τεχνικής βοήθειας (κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 25 του κανονισμού 

της ΕΕ 1303/2013), που πρόκειται να προσφερθεί από το Γερμανικό Οργανισμό 

Διεθνούς Συνεργασίας (GiZ). 
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 Στόχος Β: Ενδυνάμωση των δομών και λειτουργιών της 

Οικονομικής Διπλωματίας (1/2)  

 

• Δράση Β1: Εκπόνηση οδηγών επιχειρηματικότητας  

• Δράση Β2: Αναβάθμιση λειτουργίας γραφείων Οικονομικών & 

Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)  
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 Στόχος Β: Ενδυνάμωση των δομών και λειτουργιών της 

Οικονομικής Διπλωματίας (2/2)  

  Πορεία υλοποίησης των Δράσεων του Στόχου Β ως σήμερα:  

  

• Το ΥΠΕΞ έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις του (υπό μορφή εντύπων εξειδίκευσης) 

για τα έργα που αφορούν τις δράσεις Β1 και Β2.  

• Μετά τη σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ (13 Οκτωβρίου 

2016) αναμένεται η οριστικοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης των έργων και η 

έκδοση σχετικών προσκλήσεων από την ΕΥΔ. 

Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών – Πορεία Υλοποίησης 



 Στόχος Γ: Διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος 

διοίκησης, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών για την 

προώθηση της εξωστρέφειας (1/5)  

 

• Δράση Γ1: Σύσταση (διυπουργικής) Επιτροπής Εξωστρέφειας &  

Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας 

– Δράση Γ1α:  Σύσταση ομάδας για τη διαμόρφωση συστήματος ενισχύσεων της 

εξωστρέφειας  

– Δράση Γ1β: Σύσταση ομάδας για τη βελτίωση του προγραμματισμού, της 

παρακολούθησης & αποτίμησης δράσεων εξωστρέφειας  

• Δράση Γ2: Διαχείριση κρίσεων  
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 Στόχος Γ: Διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος 

διοίκησης, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών για την 

προώθηση της εξωστρέφειας (2/5) 

Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών – Πορεία Υλοποίησης 

Πορεία υλοποίησης των Δράσεων του Στόχου Γ ως σήμερα:  

 

Συγκροτήθηκε η (διυπουργική) «Επιτροπή Εξωστρέφειας» με απόφαση  του    

Πρωθυπουργού τον Μάρτιο του 2016 και έχει συνεδριάσει ήδη δυο φορές 

(31/03/2016 και 27/06/2016). 

 

Συγκροτήθηκε η «Επιχειρησιακή Ομάδα Εξωστρέφειας» που προβλέπεται στο 

Σχέδιο Δράσης ως βασικό υποστηρικτικό της όργανο της Επιτροπής Εξωστρέφειας. 

Έχει συνεδριάσει μια φορά στις 27/09/2016.  

 

   



 Στόχος Γ: Διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος 

διοίκησης, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών για την 

προώθηση της εξωστρέφειας (3/5) 

     Πορεία υλοποίησης των Δράσεων του Στόχου Γ ως σήμερα:  

 
• Συγκροτήθηκε Ομάδα παρακολούθησης του συστήματος ενισχύσεων της 

εξωστρέφειας με συμμετοχή δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (Γ1α).  

– Έχει συγκληθεί δύο φορές (1/12/16 και 09/1/17).  

– Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση ενιαίου πίνακα χρηματοδοτικών δράσεων / 

μέσων / εργαλείων και προγραμμάτων που αφορούν την εξωστρέφεια και 

υλοποιούνται από διαφορετικούς φορείς.  
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 Στόχος Γ: Διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος 

διοίκησης, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών για την 

προώθηση της εξωστρέφειας (4/5) 

    Πορεία υλοποίησης των Δράσεων του Στόχου Γ ως σήμερα:  

 
• Συγκροτήθηκε Ομάδα προγραμματισμού, παρακολούθησης & αποτίμησης 

δράσεων εξωστρέφειας με συμμετοχή δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (Γ1β). 

– Έχει συγκληθεί δύο φορές (16/11/16 & 09/01/17) 

– Βρίσκεται σε εξέλιξη δημιουργία ενός κοινού, διαδικτυακού ημερολογίου 

δράσεων εξωστρέφειας μέσω της αξιοποίησης της σχετικής υποδομής του 

ΥΠΕΞ (πύλη AGORA), όπου θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. 

– Η ομάδα θα συνεργαστεί με τον πάροχο της Τεχνικής Βοήθειας (GIZ) τόσο 

για τη διαμόρφωση διαρκούς πλαισίου συντονισμού & αποτίμησης των 

δράσεων εξωστρέφειας, όσο και για τη δημιουργία ενός πλαισίου 

προδιαγραφών των προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής που 

απευθύνονται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις.  
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 Στόχος Γ: Διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος 

διοίκησης, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών για την 

προώθηση της εξωστρέφειας (5/5) 

    Πορεία υλοποίησης των Δράσεων του Στόχου Γ ως σήμερα: 

 

• Διαχείριση κρίσεων (Γ2): Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης Δράσης έχει ήδη 

κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση (Μάιος 2016) για τη συμπερίληψη αρμόδιας 

υπηρεσιακής μονάδας (επιπέδου τμήματος) στον υπό αναθεώρηση 

Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.  
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