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1. Συνοπτική Περίληψη 

Με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να καταρτίσει 

μία συνολική Εθνική Στρατηγική για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου. Αυτή η 

πρωτοβουλία θα απλοποιήσει τόσο τις προ-τελωνειακές όσο και τις τελωνειακές διαδικασίες 

με σκοπό την ενθάρρυνση των εξαγωγών και τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου 

για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  

 

Η στρατηγική επικεντρώνεται στην αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών και 

διεργασιών με σκοπό την ορθολογική οργάνωση και απλοποίησή τους, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, μειώνοντας έτσι τον χρόνο και το διοικητικό κόστος για τις εταιρείες που 

εξάγουν. Θα καθιερώσει το πλαίσιο υλοποίησης ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος, την υπηρεσία μίας στάσης για τη διευκόλυνση των 

εξαγωγών: Ενιαία θυρίδα  - Single Window(SW). 

 

Η Εθνική Στρατηγική και o Οδικός Χάρτης για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου 

ορίζει αυτή τη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Τα παραδοτέα αποτελούν μέρος του 

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα και του Μνημονίου 

Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (MoU). 

 

Οι βασικοί στόχοι της Στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου είναι:  

1. Η μείωση του αριθμού των ημερών που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση μίας 
εξαγωγής κατά 50% έως το 2015. 

2. Η μείωση του διοικητικού κόστους εξαγωγής κατά 20% έως το 2015. 
3. Η καθιέρωση της Εθνικής Ενιαίας Θυρίδας για τις εξαγωγές.  

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, έχει θεσπιστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με Οδικό 

Χάρτη που παρουσιάζει βήμα-βήμα την όλη διαδικασία, εντός ενός αυστηρά καθορισμένου 

χρονοδιαγράμματος.  

 

Η υλοποίηση του Οδικού Χάρτη θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2012, με τους πρώτους δύο 

μήνες να αποτελούν την εναρκτήρια φάση, με κάποια συγκεκριμένα παραδοτέα που θα 

χρησιμοποιηθούν για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν κοινή 

αντίληψη των στόχων.  

 

Οι επόμενοι 12 μήνες υλοποίησης, έως το τέλος του 2013, έχουν στόχο την επίτευξη των 

βραχυπρόθεσμων στόχων του Οδικού χάρτη, αποφέροντας κάποια άμεσα επιτεύξιμα 

αποτελέσματα (quick wins) που μπορούν να παρέχουν γρήγορες και ορατές βελτιώσεις 

τόσο για τους διοικητικούς όσο και για τους οικονομικούς φορείς, καταδεικνύοντας έτσι την 



   

  

6

αποφασιστικότητα και τη δέσμευση της Κυβέρνησης. Το 2013, ο στόχος είναι η μείωση του 

χρόνου που χρειάζεται για τις εξαγωγές κατά 25% και του κόστους κατά 10%.  Ενέργειες 

προς επίτευξη τούτου περιλαμβάνουν την απλοποίηση της εθνικής νομοθεσίας, όπου είναι 

απαραίτητο, και την ενσωμάτωσή της στο ηλεκτρονικό τελωνείο (e-customs), ως εθνική 

έκδοση της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Δασμολογίου (TARIC), την ενεργοποίηση της 

δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής όλων των στοιχείων/δικαιολογητικών που σχετίζονται 

με τη διαδικασία της δήλωσης, το ξεκίνημα ενός πιλοτικού προγράμματος σε επιλεγμένα 

τελωνεία για την επίσπευση των διαδικασιών εξαγωγής, τη διεξαγωγή Ανάλυσης και 

Αποτύπωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Analysis, BPA), την 

απλοποίηση και ηλεκτρονική αυτοματοποίηση για επιλεγμένα πιλοτικά προϊόντα.  

 

Έως το τέλος του 2014, ο μεσοπρόθεσμος στόχος είναι να συνεχισθεί η δυναμική της 

βραχυπρόθεσμης περιόδου ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις. Το 2014, ο 

στόχος είναι να προχωρήσουμε σε μία πρόσθετη μείωση του χρόνου κατά 25% και του 

κόστους κατά 10%, ούτως ώστε σταδιακά να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι που εκτίθενται 

στον Οδικό χάρτη (μείωση του χρόνου και του κόστους κατά 50% και 20% αντίστοιχα το 

μέχρι το 2015). Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η εδραίωση και η βιωσιμότητα των 

επιτευγμάτων της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης χρονικής περιόδου σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα.  

 

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης θα μετράται με έναν αριθμό Βασικών Δεικτών Απόδοσης 

(Key Performance Indicators, KPIs), που αναφέρονται στις βέλτιστες πρακτικές άλλων 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω KPIs έχουν τεθεί ως στόχοι προς 

επίτευξη έως το 2015, αλλά θα παρακολουθούνται σε τακτική βάση.  

 

Μία βασική πρόβλεψη του παρόντος Οδικού Χάρτη είναι ο σχηματισμός μίας εποπτικής 

δομής, που θα ονομάζεται «Συντονιστική Επιτροπή Εθνικής Στρατηγικής για τη Διευκόλυνση 

του Εξωτερικού Εμπορίου -  ΕΣΕΣΔΕΕ»,  με τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών 

(ΥπΟικ), του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥπΕξ), του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥπΑΝΥΠ), του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), ενώ η 

Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) θα προσκληθεί να 

συμμετάσχει με συμβουλευτικό ρόλο.  

 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, θα συσταθεί μία Συντονιστική Επιτροπή με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, η οποία θα 

συνεδριάζει τακτικά με σκοπό να συντονίζει καλύτερα την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη. Η 
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Συντονιστική Επιτροπή θα έχει την εξουσία να συστήνει ομάδες εργασίας, σε μόνιμη ή 

έκτακτη (ad-hoc) βάση, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή της πραγματικής 

υλοποίησης των σχεδίων δράσης.  

 

Ένας καίριος παράγοντας στον οποίο δίνει έμφαση η Στρατηγική είναι η προσπάθεια που 

απαιτείται για την κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων, τόσο ανθρωπίνων όσο και 

οικονομικών. Για μία τόσο μεγάλη δέσμευση, η επαρκής χρηματοδότηση και οι επαρκείς 

πόροι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία.  

 

Η Στρατηγική καταλήγει τονίζοντας τη σημασία της δέσμευσης και αποφασιστικότητας της 

Κυβέρνησης να υλοποιήσει αυτόν το φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό Οδικό Χάρτη. Ισχυρή 

πολιτική βούληση και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων του δημοσίου 

και ιδιωτικού τομέα αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας για μία τόσο μεγάλη 

μεταρρύθμιση.   
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2. Στρατηγικό Όραμα 

Η μεταρρύθμιση για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου (Trade Facilitation, TF) 

πρόκειται να αλλάξει το διασυνοριακό εμπόριο για την Ελλάδα. Θα επιφέρει ριζική 

απλοποίηση όλων των σχετικών διαδικασιών μειώνοντας έτσι τον χρόνο και το διοικητικό 

κόστος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών, ενώ θα 

καθορίσει το πλαίσιο υλοποίησης ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου πληροφοριακού 

συστήματος (Ενιαία Θυρίδα). Οι εξαγωγείς θα επωφεληθούν από την εύκολη εισαγωγή 

πρώτων υλών και την εξαγωγή των δικών τους αγαθών και υπηρεσιών. Οι ξένοι επενδυτές 

θα προσελκύονται από τη δυνατότητα να επενδύσουν σε μία χώρα που τους επιτρέπει να 

εξάγουν με ευκολία οτιδήποτε παράγεται μέσω της επένδυσής τους. Επίσης, η Ελλάδα θα 

είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τη γεωγραφική της θέση και να καταστεί κόμβος για το 

διεθνές εμπόριο στην ευρύτερη περιοχή.  

 

Η Στρατηγική & ο Οδικός Χάρτης TF αποτελεί την προσπάθεια της Ελλάδας να αλλάξει και 

να υιοθετήσει ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο που θα στηρίζεται στο υγιές επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Κάθε βήμα που υλοποιείται, θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Ελληνικής 

οικονομίας και θα υποστηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η συνεργασία μεταξύ 

δημοσίου/ιδιωτικού τομέα και η σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας αποτελούν προϋπόθεση για 

την επιτυχία· όμως αυτό το έργο προσφέρει μία εξαιρετική ευκαιρία καλλιέργειας αυτής της 

αλλαγής. Σε συνδυασμό με τους δύο πρώτους πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής για τις 

Εξαγωγές και άλλες σχετικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες, όπως η Στρατηγική για την 

Εφοδιαστική Αλυσίδα, η μεταρρύθμιση TF θα μετασχηματίσει την εσωστρεφή Ελληνική 

οικονομία σε εξωστρεφή και δυναμική, καθιστώντας το διασυνοριακό εμπόριο ένα από τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας.  

 

Οι εξαγωγές θεωρούνται μία εκ των υψίστων προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης εντός του 

πλαισίου των εθνικών προσπαθειών για οικονομική ανάκαμψη. Πράγματι, μία εκ των 

βασικών αιτιών για την Ελληνική ύφεση είναι το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. 

Πέραν των δημοσιονομικών επιπτώσεων, καταδεικνύει την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της 

Ελληνικής οικονομίας καθώς και την έλλειψη στέρεας παραγωγικής βάσης. Αλλά η Ελληνική 

οικονομία έχει προοπτική, δεδομένου ότι η χώρα έχει μία μοναδική γεωγραφική θέση, νέους 

υψηλού μορφωτικού επιπέδου και παραγωγικές δυνατότητες που αναμένουν να 

αξιοποιηθούν.  

 

Η Ελλάδα έχει θέσει φιλόδοξους και συγκεκριμένους στόχους:  

(i) Δραστική ελαχιστοποίηση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου έως το 2014, και  
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(ii) Ενίσχυση των εξαγωγών αγαθών ώστε να αντιπροσωπεύουν το πλέον του 10%  του 

ΑΕΠ το 2012 και το 16% του ΑΕΠ έως το 2014. 

Έως σήμερα, διαφαίνονται σημάδια επιτυχίας: οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 36,8% 

το 2011 αντιπροσωπεύοντας ήδη το 10.4% του ΑΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, το 2011, για πρώτη 

φορά, οι εξαγωγές υπερέβησαν τα 20 δις Ευρώ σε αξία (αγγίζοντας τα 22,45 δις Ευρώ). 

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,4% αγγίζοντας το ρεκόρ των 

16,01 δις Ευρώ. Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το 2011 ήταν επίσης έτος ρεκόρ για τις 

εξαγωγές σε ό,τι αφορά τον όγκο (ποσότητες) και την αξία σε Δολάρια ΗΠΑ, δηλαδή η 

αύξηση δεν βασίστηκε σε διακυμάνσεις των τιμών των αγαθών ή των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. Σχεδόν οι μισές από τις Ελληνικές εξαγωγές πηγαίνουν σε χώρες της ΕΕ (50,6%), 

ενώ οι υπόλοιπες μισές σε τρίτες χώρες (49,4%).  

 

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που οι Ελληνικές εξαγωγές οριακά 

υπερέβησαν το 10% του ΑΕΠ, το οποίο αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, όλες οι υπόλοιπες χώρες 

της ΕΕ υπερτερούν της Ελλάδος. Ο αντίστοιχος αριθμός για την Ισπανία και την Πορτογαλία 

είναι ο διπλάσιος, ενώ για την Ιρλανδία και την Ολλανδία ξεπερνά το 50%. Αυτό καταδεικνύει 

ότι η Ελληνική οικονομία χρειάζεται να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της και να 

προσανατολιστεί ακόμη περισσότερο στις εξαγωγές.  

 

Ενώ το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου έχει μειωθεί, παραμένει ακόμη σημαντικό στο 9,1% του 

ΑΕΠ (2008: -18,3%, 2009: -13,5%, 2010: -12,7%). Η αξία των εξαγωγών ισούται με μόλις 51,8% 

της αξίας των εισαγωγών, παρόλο που αποτελεί απόδοση-ρεκόρ δεκαετίας (το 2009 η 

σχέση εξαγωγών-εισαγωγών ήταν μόλις 29,5%). Η εξισορρόπηση του διεθνούς εμπορίου 

είναι απαραίτητο στοιχείο για να καταστεί βιώσιμη η Ελληνική οικονομία. 

 

Η Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για τις εξαγωγές στηρίζεται σε 3 άξονες:  

 

i. Διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της Ελλάδας, δηλαδή του αριθμού των 

προϊόντων και των εταιριών που εξάγουν. Συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων τομεακών πολιτικών, με θεσμικές παρεμβάσεις, χρηματοδοτικά 

κίνητρα με αξιοποίηση ΕΣΠΑ κ.α. για την αύξηση της εξαγώγιμης παραγωγικής 

βάσης της χώρας ανά κλάδο. Στόχος είναι η Ελλάδα να παράγει και να προσφέρει 

διεθνώς ανταγωνιστικά αγαθά ή υπηρεσίες εντός ενός βιώσιμου επιχειρηματικού 

μοντέλου (μείγμα προϊόντων, καινοτομία, εξοπλισμός, ανθρώπινοι πόροι, 

αποθέματα, οικονομίες κλίμακας, χρηματοδότηση κλπ). 
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Η διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου αναφέρεται συχνά ως «τα υδραυλικά του 

διεθνούς εμπορίου» και έχει στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των κανόνων και 

κανονισμών του εμπορίου. Υπό μία πιο στενή της έννοια, η διευκόλυνση του 

εξωτερικού εμπορίου μπορεί να οριστεί ως ο συστηματικός εξορθολογισμός των 

διαδικασιών και της τεκμηρίωσης του διεθνούς εμπορίου. Υπό την ευρύτερη έννοια, 

καλύπτει όλα τα ρυθμιστικά μέτρα που επηρεάζουν τη ροή των εξαγωγών και των 

εισαγωγών, περιλαμβανομένων των νόμων και κανονισμών για τα τελωνεία, 

τεχνικών κανονισμών, κτηνιατρικών επιθεωρήσεων και άλλων ελέγχων που 

χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι τα εμπορεύσιμα αγαθά και οι υπηρεσίες 

τηρούν τα ελάχιστα διεθνή και εθνικά πρότυπα (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

Ηνωμένων Εθνών για την Ασία και τον Ειρηνικό - UNESCAP, 2002). 

ii. Προώθηση εξαγωγών: περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση των αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών, τη δημιουργία εθνικής εμπορικής ταυτότητας (brand) και τη συνολική 

υποστήριξη προς τις εταιρείες στην Ελλάδα, ώστε να επικεντρωθούν στις εξαγωγές 

και να αναζητήσουν εμπορικούς εταίρους στο εξωτερικό (διεθνείς 

πιστοποιήσεις/διαπιστεύσεις, συσκευασία, επισήμανση, δημιουργία εμπορικής 

ταυτότητας, μάρκετινγκ, δίκτυα διανομής, συνεργατικοί σχηματισμοί κλπ). Στόχος 

είναι τα παραγόμενα προϊόντα να βρουν αγοραστές στο εξωτερικό, μέσω της 

επαναπροσέγγισης των παραδοσιακών προορισμών, και τη διείσδυση σε νέες 

αναδυόμενες αγορές και δίκτυα. Η Ολλανδική Κυβέρνηση παρέχει τεχνική βοήθεια 

στην Ελλάδα στον τομέα της προώθησης των εξαγωγών (domain leader), με τη 

διευκόλυνση που προσφέρεται από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force 

for Greece, TFGR). 

 

iii. Διευκόλυνση εξωτερικού εμπορίου (TF) με έμφαση στην απλοποίηση των προ-

τελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται κυρίως 

στην υποβοήθηση των εταιριών να αναπτύξουν με ευκολία διασυνοριακή εμπορική 

δραστηριότητα μέσω ορθολογικής οργάνωσης γρήγορων και ψηφιακών 

διαδικασιών. Η τεχνική συνδρομή παρέχεται από την UNECE και διάφορα κράτη μέλη 

της ΕΕ με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Εθνική Στρατηγική & ο 

Οδικός Χάρτης για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου καθορίζουν αυτή τη 

μεταρρυθμιστική διαδικασία. Τα παραδοτέα αποτελούν τμήμα του Προγράμματος 

Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα και του Μνημονίου Συνεννόησης στις 

Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να διευκολύνουν το εμπόριο για τους εξαγωγείς και να 
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αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες για τις Ελληνικές εξαγωγές. Υπό την ηγεσία του 

Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία, υπηρεσίες, ενώσεις, και 

ενδιαφερόμενων από τον επιχειρηματικό χώρο, η εν λόγω πρωτοβουλία επικεντρώνεται 

στην ανάλυση και απλοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων για τις εξαγωγές και την 

ενσωμάτωση των ροών πληροφοριών μέσα σε ένα περιβάλλον χωρίς χαρτιά, για τα 

τελωνεία (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, ICISnet). Στο τέλος, οι 

απλοποιημένες διαδικασίες εξαγωγών θα είναι προσβάσιμες μέσω μίας εθνικής Ενιαίας 

Θυρίδας (SW). 

 

Αυτές οι ενέργειες εισάγονται σε μία γενική και κοινά αποδεκτή Εθνική Στρατηγική TF και θα 

ενισχύσουν τις εξαγωγικές ευκαιρίες για τους Έλληνες εμπόρους, ενώ θα βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα και την κανονιστική συμμόρφωση του διασυνοριακού εμπορίου.  

Παρόλο που ο Οδικός Χάρτης εστιάζει στις εξαγωγές, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι 

μεταρρυθμίσεις θα επεκταθούν και στις εισαγωγές, καθώς και τα δύο απαιτούνται για τη 

βελτίωση των διεθνών εμπορικών επιδόσεων της Ελλάδας. Επομένως, όλες οι ενέργειες θα 

καλύψουν και τις εισαγωγές, παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές θα αποτελέσουν την πρώτη 

προτεραιότητα στις διαδικασίες αναθεώρησης και μεταρρύθμισης.  

 

Η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου και η 

έναρξη λειτουργίας του SW συστήνεται από τα Ηνωμένα Έθνη ως διεθνής βέλτιστη 

πρακτική: Σύσταση 33/2004 του Κέντρου Ηνωμένων Εθνών για τη διευκόλυνση του 

εμπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών (UN/CEFACT). Για πολλές κυβερνήσεις, η 

Ενιαία Θυρίδα έχει καταστεί ένα βασικό εργαλείο διευκόλυνσης του εμπορίου, απλοποίησης 

των διαδικασιών και υλοποίησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σήμερα 49 χώρες σε όλο 

τον κόσμο έχουν αναφέρει την εφαρμογή συστημάτων SW διαφορετικής πολυπλοκότητας.  

 

Πιο συγκεκριμένα, το SW αναφέρεται στην απλοποίηση και έπειτα την υλοποίηση ενός 

ηλεκτρονικού μέσου (ψηφιακής πλατφόρμας) που επιτρέπει στα εμπλεκόμενα στο εμπόριο 

και τις μεταφορές μέρη να υποβάλλουν τυποποιημένες πληροφορίες και δικαιολογητικά σε 

ένα μόνο σημείο εισόδου, προς εκπλήρωση όλων των κανονιστικών απαιτήσεων που 

σχετίζονται με την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση. Το σύστημα αφορά κυρίως 

το περιβάλλον εισαγωγών/εξαγωγών στα τελωνεία και σχετίζεται εγγενώς με την 

προσκόμιση ή τη δήλωση αγαθών εκεί, και μειώνει το χρόνο εκτελωνισμού ενώ διασφαλίζει 

ότι οι απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών 

υποβάλλονται μόνο μία φορά. Το SW επίσης προωθεί τη διαφάνεια στις εμπορικές 

συναλλαγές, κατά τις οποίες οι κανόνες και οι διαδικασίες ορίζονται ξεκάθαρα και 
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αυτοματοποιούνται. Μερικά πιθανά πλεονεκτήματα για το δημόσιο τομέα περιλαμβάνουν τη 

μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, την απελευθέρωση πόρων, την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας, τη βελτίωση των στατιστικών δεδομένων, τη διάθεση όλων των 

πληροφοριών από έναν κεντρικό δίαυλο για πρόσβαση από την Κυβέρνηση, και τη 

διασφάλιση μίας ορθής απόδοσης εσόδων.    

 

Αρχικά, η Στρατηγική TF θεωρήθηκε περισσότερο ένα ψηφιακό έργο (IT) για την κατασκευή 

του SW. Η αρχική δέσμευση του Μνημονίου είχε διαχωρίσει την SW και το e-customs. 

Ωστόσο, εν τω μεταξύ και σε συνέχεια της Διεθνούς Συνόδου Εργασίας (Workshop) του 

Ιουλίου 2012 για την TF, εξελίχθηκε σε μία πιο θεμελιώδη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία που 

χαρακτηρίζεται από ισχυρή διυπουργική συνεργασία, τη συνεργασία δημοσίου/ιδιωτικού 

τομέα, και έχει ως αντικειμενικό στόχο τη δραστική απλοποίηση και ψηφιοποίηση των 

διαδικασιών προς όφελος των εξαγωγέων στην Ελλάδα.  Η εστίαση είναι στον περιορισμό 

της γραφειοκρατίας πριν την ψηφιοποίηση: το SW δεν αποτελεί απλώς μία λύση IT, αλλά μία 

πλατφόρμα για τη μεταρρύθμιση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που εμπλέκουν 10 

υπουργεία και περισσότερες από 20 υπηρεσίες.  

 

Εάν οι διαδικασίες για το διασυνοριακό εμπόριο στην Ελλάδα ήταν ανάλογες του μέσου 

όρου της ΕΕ των 10 ημερών αντί για 19, που είναι σήμερα σύμφωνα με την έκθεση Doing 

Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, θα εξασφαλιζόταν μία σημαντική μείωση του κόστους 

και μία αύξηση του διεθνούς εμπορίου της Ελλάδας κατά 10% ετησίως, κατ’ εκτίμηση *. Η εν 

λόγω βελτίωση θα οδηγούσε σε αύξηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI) και συνολικά 

θα είχε σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα (άνοδο πάνω από 30 θέσεις 

στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας), την ανάπτυξη (1,7% του ΑΕΠ) και την 

απασχόληση (80.000 νέες θέσεις εργασίας) **. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση των 

ημερών και του κόστους που απαιτείται για μία εξαγωγή κατά 50% έως το 2015. 

 

Δεδομένου ότι η μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας δεν καλύπτει όλες τις όψεις του 

διασυνοριακού εμπορίου, ένα σημαντικό μέρος του έργου TF θα είναι η ανάλυση BPA όλων 

των διαδικασιών ανά προϊόν και ανά χώρα προέλευσης/προορισμού. Με αυτό τον τρόπο 

 

 

 

* Πηγή: Simeon Djankov, Caroline Freund, και Cong S. Pham (2007), Trading on Time, Washington, 

D.C.: World Bank; και TFGR Mission Report, Facilitating Exports Procedures in Greece (Μάρτιος 2012). 
 Πηγή: Μελέτη από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (2012). 
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μπορεί να επιτευχθεί μία ξεκάθαρη εικόνα της τρέχουσας κατάστασης. Θα ακολουθηθεί 

από τις απαραίτητες απλοποιήσεις με τη χρησιμοποίηση βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ ως 

σημείο αναφοράς.  

 

Η Στρατηγική βασίζεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο με ξεκάθαρο όραμα, πεδίο εφαρμογής, 

αντικειμενικούς στόχους, παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα. Στοχεύει στην βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε όλα τα πεδία που σχετίζονται με το διασυνοριακό 

εμπόριο: προ-τελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες, ενδοκοινοτικό εμπόριο και εμπόριο με 

τρίτες χώρες και με όλους τους δυνατούς τρόπους, π.χ. χερσαία (σιδηρόδρομος, οδικό 

δίκτυο), θαλάσσια (λιμάνια) και από αέρος (αεροδρόμια). Έχουν οριστεί συγκεκριμένα 

παραδοτέα ανά τρίμηνο και τα KPIs θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της 

προόδου υλοποίησης.  

 

Επίσης, η μεταρρύθμιση TF στοχεύει στο να επιφέρει αλλαγή νοοτροπίας στη δημόσια 

διοίκηση και να καθορίσει νέα δεδομένα στη συνεργασία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. 

Μειώνοντας τη γραφειοκρατία, η διοίκηση θα είναι σε θέση να επικεντρώσει το χρόνο της 

και την ενέργειά της στο να εξυπηρετεί καλύτερα τους εξαγωγείς μέσω της ενεργής 

προσπάθειας ανεύρεσης τρόπων διευκόλυνσής τους, ώστε η εμπειρία του διασυνοριακού 

εμπορίου να καταστεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Αντί να περιορίζεται ο ρόλος της 

στην τήρηση της εφαρμογής των κανόνων, οι Ελληνικές αρχές θα φροντίζουν πρωταρχικά 

για το πώς οι εταιρείες θα κάνουν καλύτερα τις επιχειρηματικές τους συναλλαγές σύμφωνα 

με τους κανονισμούς, οι οποίοι θα έχουν απλοποιηθεί στο μέγιστο. Η δημιουργία της  

απαραίτητης εμπιστοσύνης  μεταξύ των οικονομικών φορέων και των αρχών θα απαιτήσει 

μακροπρόθεσμη αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφορών, αλλά αποτελεί κρίσιμο ζήτημα.  

 

Επιπλέον, η διάρθρωση της διαχείρισης του έργου TF  εμπλέκει τόσο το δημόσιο όσο και τον 

ιδιωτικό τομέα. Η Συντονιστική Επιτροπή προσφέρει μία πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ 

της διοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου. Η υλοποίηση της 

μεταρρύθμισης θα αναγκάσει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τους περιορισμούς, 

να αντιληφθούν τις ανάγκες των άλλων και να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους 

εκατέρωθεν.  Εφόσον το TF στοχεύει στο να υποστηρίξει τον ιδιωτικό τομέα για τη βελτίωση 

των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, ο επιχειρηματίας θα είναι στο επίκεντρο αυτής 

της μεταρρύθμισης και θα καλλιεργηθεί μία ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του 

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.  

 

Η εμπλοκή εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα θα διασφαλίσει ότι η Στρατηγική TF θα καλύψει 

τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας, ενώ θα βελτιώσει τη γνωστοποίηση και διάδοση 
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της πρωτοβουλίας προς τις Ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες (ΜμΕ/SMEs). 

Είναι κρίσιμο οι εταιρείες στην Ελλάδα να επιδοκιμάσουν από νωρίς κάθε ένα από τα άμεσα 

επιτεύξιμα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης, εκμεταλλευόμενες τις ευκαιρίες που τους 

προσφέρουν και ωφελούμενες από τις πρόνοιές τους. Η δέσμευση και των δύο, τόσο του 

δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, χρειάζεται να είναι αποφασιστική, ώστε να 

ενδυναμωθεί περαιτέρω η δυναμική της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης και της συνολικής 

πρωτοβουλίας για τις εξαγωγές.  
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3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

Οι Έλληνες εξαγωγείς καταθέτουν ότι αντιμετωπίζουν εκτεταμένα διοικητικά εμπόδια για να 

εξάγουν, δεδομένου ότι λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί απουσία μίας 

συντονισμένης και κοινώς αποδεκτής στρατηγικής και υποστήριξης για τις εξαγωγές. Η 

παρούσα εκτίμηση επικεντρώνεται στην επίπτωση των εμποδίων στη σημερινή κατάσταση 

και τονίζει τους τομείς που πρέπει να βελτιωθούν στο πλαίσιο του οδικού χάρτη, σχετικά με 

τη βελτίωση των δεικτών KPIs.  

 

Τα υφιστάμενα εμπόδια ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες:  

3.1  Χρονοβόρες Διαδικασίες για τις Εξαγωγές  
Το πρόβλημα με τις χρονοβόρες διαδικασίες για τις εξαγωγές προκαλείται από παράγοντες 

όπως οι επικαλυπτόμενες διαδικασίες και διεργασίες και η απουσία βελτιστοποίησης των 

διαδικασιών μεταξύ προ-τελωνειακών και τελωνειακών ελέγχων. Ακολουθούν τα βασικά 

αίτια όπως προσδιορίστηκαν: 

 Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ελέγχων από διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες, 

κάποιοι μάλιστα εκ των οποίων είναι ταυτόσημοι. 

 Η μη-τυποποίηση των τελωνειακών πρακτικών μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών 

συνεπάγεται πολλά περιττά στάδια κατά τη διαδικασία του εκτελωνισμού.  

 Οι ώρες λειτουργίας των τελωνείων δεν συμβαδίζουν πάντα με τις ανάγκες των 

εξαγωγέων.  

 Πολλοί φορείς απαιτούν τα ίδια πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα και την 

πολλαπλή εισαγωγή/παρουσίαση των ίδιων στοιχείων.  

3.2  Διοικητικό Κόστος για τις Εξαγωγές  
Το υψηλό διοικητικό κόστος για τις εξαγωγές αποτελεί ένα πρόβλημα που προκαλείται από 

παράγοντες όπως η περίπλοκη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την εξαγωγή 

αγαθών. Ακολουθούν τα βασικά αίτια όπως προσδιορίστηκαν: 

 Ελλιπής ενημέρωση των εξαγωγέων ως προς τα ποια είδη ελέγχονται και από ποιο 

υπουργείο ή υπηρεσία. 

 Ασαφείς απαιτήσεις ως προς τον αριθμό των δικαιολογητικών και των διαδικασιών 

που απαιτούνται για την εξαγωγή αγαθών.  

 Ελάχιστοι εξαγωγείς υιοθετούν τις απλουστευμένες διαδικασίες, με αποτέλεσμα να 

απαιτείται η φυσική παρουσία τους για τον εκτελωνισμό των φορτίων. 

 Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών οδήγησε στη de facto χρήση εξειδικευμένων 

μεσαζόντων, κάτι που αυξάνει σημαντικά το κόστος ειδικά για εξαγωγές χαμηλής 

αξίας.   

 Επιβολή τελών σε πολλά από τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας. 
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3.3  Νομικά Ζητήματα  
Το νομικό πλαίσιο και σχετικά ζητήματα αποτελούν προβλήματα που προκύπτουν από την 

ερμηνεία της νομοθεσίας ή την εφαρμογή πολιτικών από τη δημόσια υπηρεσία. Συνήθως 

απαιτείται να γίνει κάποια τροποποίηση στο νόμο ή την πολιτική προκειμένου να επιλυθεί το 

θέμα. Τα νομικά ζητήματα έχουν ως εξής:  

 

 Μεγάλος αριθμός ελέγχων από διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες, κάποιοι 

μάλιστα εκ των οποίων είναι ταυτόσημοι.  

 Μόνο οι εξαγωγείς, οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι αυτών ή οι εκτελωνιστές 

δύνανται να προβούν σε διασάφηση εξαγωγής.  

 Οι περίπλοκες προ-τελωνειακές διαδικασίες περιλαμβάνουν περιττά στάδια λόγω 

παρωχημένων νομικών διατάξεων.  

3.4  Ζητήματα Ενημέρωσης  
Τα ζητήματα ενημέρωσης αποτελούν προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη 

διαφάνειας ή ενημέρωσης. Για την επίλυση του ζητήματος αυτού, συνήθως απαιτείται οι 

σημαντικές πληροφορίες να είναι άμεσα διαθέσιμες. Τα ζητήματα αυτά είναι: 

 

 Ελλιπής ενημέρωση των εξαγωγέων ως προς τα ποια είδη ελέγχονται και από ποιο 

υπουργείο ή υπηρεσία. 

 Ασαφείς απαιτήσεις ως προς τον αριθμό των δικαιολογητικών και των διαδικασιών 

που απαιτούνται για τις εξαγωγές αγαθών.  

3.5  Ζητήματα Υλοποίησης  
Τα ζητήματα υλοποίησης αποτελούν προβλήματα επιχειρησιακής φύσης. Συνήθως 

απαιτείται ανάλυση των διαδικασιών (business  process analysis) και ορθολογική οργάνωση 

για την επίλυσή τους. Είναι τα εξής: 

 Η μη-τυποποίηση των τελωνειακών πρακτικών μεταξύ των τελωνείων δημιουργεί 

πολλά περιττά στάδια κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού.  

 Οι ώρες λειτουργίας των τελωνείων δεν συμβαδίζουν πάντα με τις ανάγκες των 

εξαγωγέων.  

 Ελάχιστοι εξαγωγείς υιοθετούν τις απλουστευμένες διαδικασίες, με αποτέλεσμα να 

απαιτείται η φυσική παρουσία τους κατά τη διασάφηση της εξαγωγής. 

 Πολλοί φορείς απαιτούν τα ίδια πρωτότυπα δικαιολογητικά και την πολλαπλή 

εισαγωγή/παρουσίαση των ίδιων στοιχείων. 

3.6  Υλοποίηση της Στρατηγικής 
Η επαρκής και αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής για τη διευκόλυνση του 

εξωτερικού εμπορίου απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

που εμπλέκονται στη διαδικασία. Υπάρχουν δοκιμασμένες θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να 
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εφαρμοστούν, προκειμένου οι διαδικασίες εισαγωγών/εξαγωγών να καταστούν σύγχρονες 

και ορθολογικές.  

  

Το διεθνές σκηνικό βρίθει από αναποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις που είχαν ως στόχο τη 

διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου. Το κύριο μάθημα που μας διδάσκουν οι 

συγκεκριμένες αποτυχίες είναι ότι εάν δεν υιοθετηθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, οι 

προσπάθειες απλώς για την υλοποίηση νέων διαδικασιών εισαγωγών/εξαγωγών 

αναπόφευκτα είτε θα αποτύχουν αμέσως είτε θα αποδειχθούν μη βιώσιμες μεσοπρόθεσμα. 

Ωστόσο, υπάρχουν καθοδηγητικές αρχές για τη διασφάλιση μίας επιτυχούς και βιώσιμης 

υλοποίησης των βέλτιστων πρακτικών για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου.  
 

Ο Πίνακας 1 παραθέτει τις «καθοδηγητικές αρχές για τη μεταρρύθμιση των τελωνειακών 

καθεστώτων», οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για τα ελληνικά τελωνεία 

καθώς επιλαμβάνονται σημαντικών δράσεων που αφορούν τις διαδικασίες μείωσης και 

εξορθολογισμού των διαδικασιών για τη διευκόλυνση των εξαγωγών.  
 

Πίνακας 1: Καθοδηγητικές αρχές για τη μεταρρύθμιση των τελωνειακών καθεστώτων 

Η βοήθεια για τη δημιουργία υποδομών με σκοπό τη μεταρρύθμιση των διαδικασιών 

εισαγωγών/εξαγωγών πρέπει οπωσδήποτε να δομηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω 

βασικές αρχές:  

1. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση, δέσμευση και διάθεση για αλλαγή, καθώς και 
συνεργασία και σύμπραξη μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα. 

2. Πρέπει να καταρτιστεί μία επακριβής ανάλυση ως προς τη διάγνωση των αναγκών για 
τη δημιουργία υποδομών, η οποία να αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα κάθε 
συγκεκριμένης χώρας πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της.  

3. Πρέπει να βρεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι και ανθρώπινο δυναμικό για την 
υλοποίηση του προγράμματος. 

4. Πρέπει να εκσυγχρονιστεί στο υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο.  
5. Η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα αποτελούν προαπαιτούμενο για την προώθηση της 

εθελοντικής συμμόρφωσης.  
6. Πρέπει να διατηρείται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των στόχων της διευκόλυνσης και 

του ελέγχου, στις υπηρεσίες που ασκούν ελάχιστη παρέμβαση κατά την αποδέσμευση 
των προϊόντων, μέσω της εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης κινδύνου και μη-επεμβατικών 
τεχνολογιών, ενώ οι περισσότεροι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται σε βάση μετα-
τελωνειακού ελέγχου.   

7. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες ακεραιότητας και διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού.  

8. Οι απαιτήσεις σε διαδικασίες, δικαιολογητικά και στοιχεία πρέπει να είναι οι ελάχιστες 
δυνατές, ενώ η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) να πληροί τις 
προτεινόμενες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα. 

Πηγή: Οδηγός Παγκόσμιας Τράπεζας «Μεταρρύθμιση των Κανονιστικών Διαδικασιών για τις 
Εισαγωγές και Εξαγωγές: Οδηγός για Επαγγελματίες», 2006. 
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3.7  Συνήθεις πηγές καθυστερήσεων/ δαπανών που συνδέονται με τις 
απαιτήσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών  
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις συνήθεις πηγές καθυστερήσεων/ δαπανών που 

συνδέονται με τις απαιτήσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Δεδομένου ότι πολλά 

υπουργεία επιχειρούν να αναθεωρήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες τους, αξίζει να 

εξεταστούν οι πηγές καθυστερήσεων/ δαπανών που πρέπει να μειωθούν ή να 

οργανωθούν ορθολογικά.  

 

Πίνακας 2: Συνήθεις πηγές καθυστερήσεων/ δαπανών που συνδέονται με τις απαιτήσεις 

των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών  

 Γραφειοκρατία και καθυστερήσεις που σχετίζονται με την απόκτηση των απαραίτητων 
αδειών εισαγωγής/εξαγωγής και πιστοποιητικών  συμμόρφωσης ή προέλευσης είτε 
πριν είτε κατά την άφιξη των αγαθών 

 Ασάφεια πολιτικών 
 Παράλογα υψηλά τέλη για την επιθεώρηση φορτίων, τέλη επιθεώρησης που συχνά 

υπερκαλύπτουν το τέλος επιθεώρησης του τελωνείου επειδή οι εν λόγω υπηρεσίες δεν 
εφαρμόζουν τεχνικές διαχείρισης κινδύνου  

 Έλλειψη συντονισμού μεταξύ τελωνειακών ελεγκτών και υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών 
όταν πρέπει και οι δύο πλευρές να είναι παρούσες για την αποσφράγιση 
εμπορευματοκιβωτίων προτού ξεκινήσει ο έλεγχος των αγαθών  

 Υψηλές δαπάνες χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων/αγαθών για τη μετακίνησή τους 
στους χώρους ελέγχου και την εκφόρτωση των περιεχομένων έτσι ώστε οι άλλες 
υπηρεσίες να μπορέσουν απλώς να ελέγξουν την επισήμανση του προϊόντος και/ή να 
λάβουν κάποια δείγματα 

 Μικροκλοπές και απώλειες όταν μεταφέρονται υπερβολικά μεγάλα δείγματα για έλεγχο 
τα οποία δεν επιστρέφονται στην παρτίδα τους 

 Καθυστερήσεις λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη μεταφορά των δειγμάτων σε 
εργαστήρια που ενδεχομένως να βρίσκονται πολύ μακριά από το λιμένα 

 Καθυστερήσεις/ αναμονή σε εργαστήρια με ελλιπή εξοπλισμό ή ανεπαρκές 
προσωπικό έως ότου τα δείγματα υποβληθούν σε δοκιμή 

 Μεγάλες καθυστερήσεις έως ότου το εργαστήριο παράσχει τα αποτελέσματα στις 
αρμόδιες αρχές/μέρη, και 

 Μεγάλο κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων. 

Πηγή: Οδηγός Παγκόσμιας Τράπεζας «Μεταρρύθμιση των Κανονιστικών Διαδικασιών για τις 
Εισαγωγές και Εξαγωγές: Οδηγός για Επαγγελματίες», 2006. 
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4. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs)/ Σημεία Αναφοράς  

Η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου 

μετράται μέσω συγκεκριμένων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators, 

KPIs). Κατά προτίμηση, οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να έχουν ως σημεία αναφοράς άλλα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω ΚΡΙs έχουν τεθεί ως στόχοι επίτευξης για το 

2015, αλλά θα παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

4.1  Δείκτες Ανταγωνιστικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 
Διασυνοριακό Εμπόριο για το 2013 
 

Οι Δείκτες Ανταγωνιστικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας για το Διασυνοριακό Εμπόριο 

(Trading Across Borders, ΤΑΒ) για το 2013 μετρούν το χρόνο και το κόστος (εξαιρουμένων 

των δασμών) που απαιτούνται με την εξαγωγή και εισαγωγή μέσω θαλάσσιας μεταφοράς, 

καθώς και τον αριθμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής. Οι δείκτες καλύπτουν τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται στα τελωνεία και άλλες υπηρεσίες, καθώς και στους λιμένες. Καλύπτουν 

επίσης θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), περιλαμβανομένου του χρόνου και 

του κόστους εσωτερικής μεταφοράς μεταξύ των μεγαλύτερων αστικών κέντρων και των 

κυρίων λιμένων που χρησιμοποιούν οι έμποροι. Οι δείκτες ΤΑΒ χρησιμοποιούνται ευρέως ως 

βασική παράμετρος για τη «διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου», δηλαδή προσδιορίζουν 

ότι όσο πιο χρονοβόρα και δαπανηρή είναι η διαδικασία εισαγωγής ή εξαγωγής, τόσο πιο 

δύσκολο είναι για τις εγχώριες εταιρείες να είναι ανταγωνιστικές και να έχουν πρόσβαση 

στις διεθνείς αγορές.  
 

Οι δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας βασίζονται σε έρευνες που είναι ταυτόσημες για όλες 

τις χώρες. Θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι η ακριβής τιμή του δείκτη δεν αποτελεί 

μονοσήμαντο παράγοντα, αλλά μεγαλύτερη αξία έχει η σύγκριση με τις άλλες χώρες. Είναι 

επίσης σημαντικό να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι οι αναλύσεις και αποτυπώσεις 

επιχειρησιακών διαδικασιών (BPA) που θα διεξαχθούν, καθώς και οι άλλες αναλύσεις και 

μεταρρυθμίσεις του Οδικού Χάρτη, θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των δεικτών της 

Παγκόσμιας Τράπεζας.  
 

4.2  Ελληνικοί Δείκτες για το Διασυνοριακό Εμπόριο για το 2013  
 

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 21η θέση ανάμεσα στα 26 κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 62η ανάμεσα σε 185 χώρες στην πιο πρόσφατη έρευνα για το 

Διασυνοριακό Εμπόριο το 2013. Οι αριθμοί αυτοί κατατάσσουν την Ελλάδα στην τελευταία 

ποσοστιαία θέση.  
 

Ο κάτωθι πίνακας 3 παραθέτει τους δείκτες ΤΑΒ για την Ελλάδα, συγκριτικά με τα υπόλοιπα 

κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
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Πίνακας 3: Δείκτες Ανταγωνιστικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας για το Διασυνοριακό 

Εμπόριο για το 2013  – Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.  

Κράτος-
Μέλος της ΕΕ 

Κατάταξη 
ΤΑΒ 

∆ικαιολογητικά 
για εξαγωγή 

(αριθμός) 

Χρόνος 
για 

εξαγωγή 
(ημέρες) 

Κόστος για 
εξαγωγή 

($ΗΠΑ ανά 
εμπ/κιβώτιο)

∆ικαιολογητικά 
για εισαγωγή 

(αριθμός) 

Χρόνος 
για 

εισαγωγή 
(ημέρες) 

Κόστος για 
εισαγωγή 
($ΗΠΑ ανά 
εμπ/κιβώτιο)

∆ανία 4 4 5 744 3 5 744

Φινλανδία  6 4 8 540 5 7 620

Εσθονία  7 3 5 745 4 5 795

Σουηδία 8 3 8 705 3 6 735

Ολλανδία  12 4 6 895 4 6 975

Γερμανία  13 4 7 872 5 7 937

Ηνωμένο 
Βασίλειο  

14 4 7 950 4 6 1.045

Λετονία  16 5 10 600 6 11 801

Πορτογαλία 17 4 13 685 5 12 899

Κύπρος  18 5 7 790 7 5 900

Λιθουανία  24 5 9 825 6 8 980

Αυστρία  26 4 8 1.090 5 8 1.155

Γαλλία  27 2 9 1.078 2 11 1.248

Ιρλανδία  28 4 7 1.135 4 12 1.121

Βέλγιο  29 4 9 1.230 5 9 1.400

Λουξεμβούργο  32 5 7 1.420 4 7 1.420

Ισπανία  39 5 9 1.260 6 9 1.350

Πολωνία  50 5 17 1.050 5 16 1.025

Ιταλία  55 4 19 1.145 4 18 1.145

Σλοβενία  57 6 16 745 8 14 830

Ελλάδα  62 5 19 1.115 6 15 1.135

Τσεχική 
∆ημοκρατία 

68 4 16 1.145 7 17 1.180

Ρουμανία  72 5 12 1.485 6 13 1.495

Ουγγαρία  73 6 17 885 7 19 875

Βουλγαρία  93 5 21 1.551 6 17 1.626

Σλοβακική 
∆ημοκρατία  

98 6 17 1.560 7 17 1.540

 

 

Η σύγκριση έναντι των ελληνικών δεικτών ΤΑΒ για το 2013 θα ήταν ένα καλό σημείο 

αναφοράς για την εκτίμηση της επιτυχούς εκτέλεσης των σχεδίων δράσης του παρόντος 

Οδικού Χάρτη TF. 
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Σύμφωνα με την έκθεση ΤΑΒ για το 2013, στην Ελλάδα απαιτούνται 19 ημέρες για την 

πραγματοποίηση μίας εξαγωγής, ενώ στην Ισπανία και το Βέλγιο απαιτούνται μόλις 9. Ο 

μέσος όρος σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι 11 ημέρες.  

 

Πίνακας 4: Σημεία Αναφοράς ελληνικών δεικτών ΤΑΒ συγκριτικά με κράτη-μέλη της Ε.Ε. και 

στόχοι για το 2013-2014 
 

Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. 
(τρέχουσα κατάσταση)  

Κατάταξη 
ΤΑΒ 

∆ικαιολογητικά 
για εξαγωγή 

(αριθμός) 

Χρόνος 
για 

εξαγωγή 
(ημέρες) 

Κόστος για εξαγωγή 
($HΠΑ ανά 
εμπ/κιβώτιο) 

Ελλάδα – τρέχουσα κατάσταση   62  5  19  1.115 

Ισπανία   39  5  9  1.260 

Πολωνία   50  5  17  1.050 

Βέλγιο   29  4  9  1.230 

Ηνωμένο Βασίλειο   14  4  7  950 

 

 
Στόχος Ελλάδας  

Χρόνος 
για 

εισαγωγή 
(ημέρες) 

Κόστος για εισαγωγή 
($HΠΑ ανά 
εμπ/κιβώτιο) 

Ελλάδα – Τέλος 2013  15  1000 

Ελλάδα – Τέλος 2014  10  900 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα, από τις 19 ημέρες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση μίας 

εξαγωγής, οι 14 χρησιμοποιήθηκαν για την «προετοιμασία των δικαιολογητικών», ενώ 

απαιτούνται 2 ημέρες για την ολοκλήρωση του εκτελωνισμού.  

 

Πίνακας 5:  Ανάλυση του Χρόνου Εξαγωγής  

Φύση ∆ιαδικασιών Εξαγωγής ∆ιάρκεια (ημέρες) Κόστος $HΠΑ

Προετοιμασία δικαιολογητικών  14 235 

Εκτελωνισμός και τεχνικός έλεγχος  1 230 

Χειρισμοί σε λιμένα και τερματικό σταθμό 2 300 

Εσωτερική μεταφορά και χειρισμοί  2 350 

Σύνολο 19 1.115 

 
∆ικαιολογητικά Εξαγωγής  

  

1. Φορτωτική (Bill of landing)    

2. Πιστοποιητικό Προέλευσης (Certificate of origin)   

3. Εμπορικό Τιμολόγιο (Commercial invoice)  

4. ∆ιασάφηση Εξαγωγής (Customs export declaration)  

5. Πιστοποιητικό Τεχνικών Προτύπων/ Υγειονομικό Πιστοποιητικό 
(Technical standard/health certificate) 
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4.3  Μείωση του απαιτούμενου για εξαγωγές χρόνου κατά 50% 
Εάν η Ελλάδα μειώσει τον απαιτούμενο για εξαγωγές/ εισαγωγές χρόνο κατά  50%, τότε η 

κατάταξή της θα ανεβεί από την 62η στη 40η θέση, και θα έχει τους ίδιους δείκτες που έχει 

σήμερα η Ισπανία. Βλέπε τον πίνακα 4 ανωτέρω.  

 

 

 

 

 

 

 

4.4  Μείωση του διοικητικού κόστους για την εξαγωγή 
εμπορευματοκιβωτίων κατά 20% 
Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Ease of Doing Business 2013», η 

εξαγωγή ενός εμπορευματοκιβωτίου στην Ελλάδα κοστίζει κατά μέσο όρο 1.115 $ ΗΠΑ, 

συγκριτικά με το ποσό των 950 $ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο και των 705 $ΗΠΑ στη Σουηδία. 

Ο μέσος όρος για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι 1.009 $ΗΠΑ. 

 

Επιπροσθέτως της μείωσης του απαιτούμενου χρόνου, εάν η Ελλάδα μειώσει το διοικητικό 

κόστος για τις εξαγωγές κατά 20%, δηλαδή σε 892 $ΗΠΑ, τότε η κατάταξή της θα βελτιωθεί 

σημαντικά και οι δείκτες της θα είναι αντίστοιχοι με εκείνους του Ηνωμένου Βασιλείου.  

 

 

 

 

 

 

 
 

4.5  Μείωση των φυσικών και γραφειοκρατικών ελέγχων - ευθυγράμμιση 
με τις καλές πρακτικές της Ε.Ε.  
Από το Σεπτέμβριο του 2012, το ποσοστό φυσικών και/ή γραφειοκρατικών ελέγχων 

ανέρχεται περίπου στο 46%, αριθμός κατά πολύ υψηλότερος από το μέσο όρο της Ε.Ε. 

(πολλά κράτη-μέλη διενεργούν ελέγχους σε ποσοστό χαμηλότερο του 5%). Το συγκεκριμένο 

ποσοστό θα μειωθεί  στο 5% έως το τέλος του 2014.  

 

 

 

KPI #1: 

Μείωση του χρόνου για εξαγωγές, όπως έχει μετρηθεί στην έρευνα της Παγκόσμιας 

Τράπεζας για το Διασυνοριακό Εμπόριο για το 2013, σε 10 ημέρες.  

Βασικά ορόσημα:  

 Μείωση του απαιτούμενου χρόνου σε 15 ημέρες έως το 4ο Τρίμηνο του 2013 και σε 
10 ημέρες έως το 4ο Τρίμηνο του 2014. 

KPI #2: 

Μείωση του διοικητικού κόστους εξαγωγών, όπως έχει μετρηθεί από την έρευνα της 

Παγκόσμιας Τράπεζας για το Διασυνοριακό Εμπόριο για το 2013, κατά 20% σε 892 $ ΗΠΑ. 

Βασικά ορόσημα:  

• Μείωση κατά 10% έως το 4ο Τρίμηνο του 2013 και σε 20% έως το 4ο Τρίμηνο του 

2014. 

KPI #3: 

Μείωση του ποσοστού φυσικών και γραφειοκρατικών ελέγχων προς ευθυγράμμιση με τις 

καλές πρακτικές της Ε.Ε.  
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4.6  Αύξηση του αριθμού των εμπόρων που εξουσιοδοτούνται για τη 
χρήση Απλουστευμένων Διαδικασιών  
Ο αριθμός των εμπόρων που έχουν υπαχθεί στις Απλουστευμένες Διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένου του τοπικού εκτελωνισμού, είναι σήμερα, πάρα πολύ μικρός, 

συνολικά μόλις τρεις (3). Ο εν λόγω ΚΡΙ θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό εμπόρων που 

επωφελούνται από την εν λόγω δυνατότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7  Αύξηση του αριθμού των εμπόρων που υπάγονται στο καθεστώς του 
Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα  
Ο εν λόγω ΚΡΙ θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των εμπόρων που επωφελούνται από το 

καθεστώς του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα.  

 

 

 

 
 
 

 

 

4.8  Καθιέρωση του καθεστώτος του Εγκεκριμένου Εμπόρου στον τομέα 
των νωπών αγροτικών προϊόντων και στη συνέχεια προσέλκυση εμπόρων 
για υπαγωγή 
 

 

 

 

 

 

4.9  Σημεία Αναφοράς για την Εξαγωγική Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας  
Η επίτευξη των ΚΡΙs και των ενδιάμεσων στόχων αυτών παρέχουν μία προοδευτική εικόνα 

KPI #6: 

Καθιέρωση και αύξηση του αριθμού των Εγκεκριμένων Εμπόρων νωπών προϊόντων σε 50 

εταιρείες έως το 4ο Τρίμηνο του 2013. 

KPI #4: 

Αύξηση αριθμού των εταιρειών που λαμβάνουν έγκριση για τις Απλουστευμένες Διαδικασίες, 

περιλαμβανομένου του τοπικού εκτελωνισμού  

Βασικά ορόσημα:  

 Αύξηση σε 50 έως το 4ο Τρίμηνο του 2013 
 Αύξηση σε 100 έως το 4ο Τρίμηνο 2014 
 Να αποτελούν το 50% της συνολικής αξίας των εξαγωγών έως το 4ο Τρίμηνο του 2015 

KPI #5: 

Αύξηση του αριθμού των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων  

Βασικά ορόσημα:   

 Αύξηση σε 50 έως το 4ο Τρίμηνο του 2013 
 Αύξηση σε 100 έως το 4ο Τρίμηνο 2014 
 Να αποτελούν το 20% της συνολικής αξίας των εξαγωγών έως το 4ο Τρίμηνο του 2015 
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ως προς το πώς και σε ποια σημεία πρέπει να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η εξαγωγική 

ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.  

 

Ένα καλό υποκατάστατο ως σημείο αναφοράς της εξαγωγικής ανταγωνιστικότητας της 

Ελλάδας θα ήταν η αξιολόγηση των βελτιώσεων που σημείωσαν οι δείκτες ΤΑΒ. 

 

Εάν οι δείκτες ΤΑΒ έχουν πράγματι σημειώσει βελτίωση σύμφωνα με τους στόχους ΚΡΙs τότε 

στο τέλος της βραχυπρόθεσμης φάσης (4ο Τρίμηνο του 2013), η κατάταξη της Ελλάδας 

από την 62η θέση στην Έκθεση ΤΑΒ για το 2013 θα ανέλθει σε εκείνη των χωρών που 

σήμερα βρίσκονται στην 50η θέση (π.χ. Πολωνία). 

 

Στο τέλος της μεσοπρόθεσμου φάσης (4ο Τρίμηνο 2014), η επιτυχής εκτέλεση των δράσεων 

του Οδικού Χάρτη θα βελτιώσει την κατάταξη ΤΑΒ της Ελλάδας τόσο ώστε να ισοβαθμεί με 

χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου στην 30η θέση (π.χ. Βέλγιο). Τότε η Ελλάδα θα 

βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο της κατάταξης.  

 

Μακροπρόθεσμα, μετά το 2015 και έως το 2017, η Ελλάδα αποσκοπεί να φτάσει τους 

βελτιωμένους δείκτες ΤΑΒ που θα την τοποθετήσουν ανάμεσα σε χώρες που αυτή τη στιγμή 

βρίσκονται στις 20 πρώτες θέσεις της κατάταξης (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο). Μία τέτοια 

κατάταξη θα σημαίνει ότι η Ελλάδα αποτελεί μία από τις κορυφαίες χώρες παγκοσμίως 

στον τομέα του διασυνοριακού εμπορίου, και ως εκ τούτου εξαιρετικά ανταγωνιστική.  

 

Σχήμα 1:  Οδικός Χάρτης TF για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών   
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5. Δομή Διοίκησης 

5.1  Εισαγωγή στην δομή διοίκησης για την υλοποίηση της στρατηγικής  
 

Μια καλά σχεδιασμένη δομή διοίκησης είναι ζωτικής σημασίας για την διασφάλιση μιας 

επιτυχούς και έγκαιρης εφαρμογής του Οδικού Χάρτη και υλοποίησης της στρατηγικής. Η 

γενική διάρθρωση πρέπει να διευθύνει, να παρακολουθεί, και να ελέγχει την εκτέλεση έργο. 

Πρέπει να είναι επίσημη και να διασφαλίζει αρμοδιότητα / εντολή, υπευθυνότητα, αναφορά, 

συνέχεια και να δίνει τη δυνατότητα για διορθωτικές προσαρμογές εάν είναι αναγκαίο. Την 

ίδια στιγμή θα πρέπει να παραμένει απλή και λειτουργική και πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή 

και ευέλικτη ώστε να εκτελεί τα καθήκοντα της γρήγορα, επιλύνοντας και προσπερνώντας 

τυχόν αδικαιολόγητες γραφειοκρατικές διατυπώσεις. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του διεθνούς εργαστηρίου (workshop) που 

διοργανώθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο 2012, η διάρθρωση της διαχείρισης που είναι 

αναγκαία θα πρέπει να προβάλλεται μεταξύ 3 επιπέδων: 

 Πολιτικό Εποπτικό όργανο 

 Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή - ΕΣΕ (Operational Steering Committee, 

OSC) 

 Ομάδες εργασίας / εκτελεστικές  

 

Η ύπαρξη μιας ισχυρής πολιτικής βούλησης είναι ένας από τους πλέον κρίσιμους 

παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής και του Οδικού Χάρτη για την 

Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου. Ένα Πολιτικό / Κυβερνητικό Εποπτικό Όργανο στο 

ανώτατο πολιτικό επίπεδο θα διασφαλίζει την διατήρηση αυτής της ισχυρής πολιτικής 

βούλησης καθ’ όλη τη διαδικασία της εφαρμογής, προσφέροντας πολιτικό συντονισμό και 

καθοδήγηση όποτε είναι αναγκαίο στην Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή. 

 

Θα δημιουργηθεί μια Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή (ΕΣΕ) διευκόλυνσης του 

εξωτερικού εμπορίου προς διαχείριση και συντονισμό της συνεχούς και στενής 

συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων που συμμετέχουν (υπουργεία, υπηρεσίες και την 

επιχειρηματική κοινότητα) και επίβλεψη των κοινών τους προσπαθειών για την εφαρμογή 

της Στρατηγικής και του Οδικού Χάρτη για την Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου. Η 

επιχειρησιακή Συντονιστική επιτροπή πρέπει να έχει την κατάλληλη πολιτική στήριξη και την 

νομική αρμοδιότητα και θα μπορεί να κατανέμει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό 

οργανώνοντας μόνιμες ή έκτακτες Ομάδες Εργασίας και αναθέτοντας σε αυτές 

συγκεκριμένα καθήκοντα, χρονοπρογράμματα, ορόσημα, και παραδοτέα. 
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Το κάτωθι οργανωτικό σχέδιο δίνει μια σύντομη επισκόπηση της δομής διοίκησης: 

 

Σχήμα 2: Σχήμα της δομής διοίκησης 

 

 
 

(1) Το Γραφείο Πρωθυπουργού χρήζει επιβεβαίωσης. 
(2) Η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) θα προσκληθεί να έχει ένα 

συμβουλευτικό ρόλο. 
 

5.2  Εποπτικό Όργανο (πολιτικό επίπεδο)    
Ως μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου, ένα 

εποπτικό όργανο, που μπορεί πχ να ονομάζεται «Επιτροπή Συντονισμού της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου – ΕΣΕΣΔΕΕ» θα συσταθεί σε 

υπουργικό επίπεδο. 

 

5.2.1  Σύνθεση – Πρόεδρος και Μέλη της ΕΣΕΣΔΕΕ   

Η ΕΣΕΣΔΕΕ μπορεί να οριστεί με απόφαση του Πρωθυπουργού ή με πράξη του Υπουργικού 

Συμβουλίου. Με την ίδια πράξη, μπορούν να καθοριστούν ευθύνες ή άλλες λεπτομέρειες 

σχετικά με την λειτουργία και τα καθήκοντα αυτού του οργάνου.  

 

Προς διασφάλιση της συνέχισης στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Διευκόλυνσης 

Εξωτερικού Εμπορίου, ο / η πρόεδρος που θα οριστεί θα πρέπει να κατέχει την θέση του / 

της έως το τέλος του 2015 τουλάχιστον. Η UNECE συστήνει ότι στην ΕΣΕΣΔΕΕ θα πρέπει να 

προεδρεύει ένα πρόσωπο από το Γραφείο του Πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση πάντως 
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το Γραφείο του Πρωθυπουργού θα πρέπει να λαμβάνει τακτική αναφορά και να εγγυάται 

τον συντονισμό και την ομαλή εφαρμογή του Οδικού Χάρτη. 

 

Τα μέλη αυτού του εποπτικού οργάνου (ΕΣΕΣΔΕΕ) θα είναι ανώτεροι υπουργικοί 

αξιωματούχοι (Υπουργοί ή Υφυπουργοί / Αναπληρωτές Υπουργοί ή τουλάχιστον ΓΓ / ΕΓ) 

από το: 

 Υπουργείο Οικονομικών (ΥπΟικ), 

 Υπουργείο Εξωτερικών (ΥπΕξ), 

 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

(ΥπΑΝΥΠ), 

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥπΑΑΤ)  

 

5.2.2  Ρόλοι, Υποχρεώσεις και Καθήκοντα της ΕΣΕΣΔΕΕ  

Η ΕΣΕΣΔΕΕ θα συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρίμηνο ή όποτε κρίνεται αναγκαίο. Οι 

υποχρεώσεις της ΕΣΕΣΔΕΕ θα είναι να: 

 Διασφαλίζει την ομαλή συνεργασία των υπουργών και του διυπουργικού συντονισμού 

 Παρεμβαίνει όταν προκύπτουν ζητήματα 

 Επιβλέπει, παρακολουθεί και ελέγχει την γενική εφαρμογή των δράσεων έναντι των 

σημείων αναφοράς, των ορόσημων και των στόχων στον οδικό χάρτη και τα 

συμφωνημένα σχέδια συμπληρωματικών δράσεων, 

 Εγκρίνει προτάσεις σχετικά με τις προσαρμογές της Εθνικής Στρατηγικής Διευκόλυνσης 

του Εξωτερικού Εμπορίου, τα χρονοδιαγράμματα και τις συγκεκριμένες δράσεις σχετικά 

με τον Οδικό Χάρτη, 

 Προβαίνει σε αποφάσεις σχετικά με τη σύσταση της Επιχειρησιακής Συντονιστικής 

Επιτροπής  

 Συντονίζει και εγκρίνει τα παραδοτέα που παρέχονται από την Επιχειρησιακή 

Συντονιστική Επιτροπή σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη 

 Εγκρίνει, ιεραρχεί και συντονίζει προτεινόμενες διαδικασίες, αλλαγές και σχετικές 

οργανωτικές και νομοθετικές προσαρμογές μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών σε 

διάφορα Υπουργεία 

 Φροντίζει την διαθεσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης και της 

διάθεσης των οικονομικών πόρων 

 Παρέχει εξουσία στην Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για συγκεκριμένα καθήκοντα, 

όπως είναι η σύσταση Ομάδων Εργασίας, ο συντονισμός και η διαχείριση τους. 

 

5.3  Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή (ΕΣΕ)  
Η ΕΣΕ, υπό την επίβλεψη της ΕΣΕΣΔΕΕ, θα έχει την ευθύνη της συντονισμού, διοίκησης, 
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διαχείρισης και εφαρμογής των δράσεων του Οδικού Χάρτη. 

 

5.3.1  Σύνθεση – Πρόεδρος και μέλη της ΕΣΕ  

Ο / Η Πρόεδρος της ΕΣΕ θα κατέχει την θέση του / της τουλάχιστον έως το τέλος του 2015 

και προτείνεται να είναι ένα πρόσωπο από το Γραφείο του Πρωθυπουργού. Θα πρέπει να 

διαθέτει αποδεδειγμένες δυνατές ικανότητες συντονισμού και επικοινωνίας, σημαντική 

εμπειρία στην διαχείριση έργων, στην διευκόλυνση διαδικασιών επιχειρηματικού εμπορίου, 

μια πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και καλές δεξιότητες χειρισμού Η/Υ. Θα έχει την ευθύνη 

της σύγκλησης συνεδριάσεων της ΕΣΕ και θα συντονίζει τις δραστηριότητες της ΕΣΕ καθ’ 

όλη τη διάρκεια του Οδικού Χάρτη. Θα αναφέρεται επίσης συχνά στην ΕΣΕΣΔΕΕ και θα 

παρουσιάζει και επικοινωνεί προτάσεις, αποτελέσματα δράσεων, παραδοτέα και 

αποτελέσματα. Θα εκπροσωπεί την ΕΣΕ ενώπιον κάθε άλλης υπηρεσίας, οργάνου του 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κλπ και θα φροντίζει ιδιαιτέρως για την καλή και 

αποτελεσματική συνεργασία με όλα τα μέρη που συμμετέχουν. Η ΕΣΕ θα είναι 

εξουσιοδοτημένη να βγάζει όλες τις αποφάσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο, όπως είναι η 

σύσταση (και κλείσιμο) ομάδων εργασίας όταν είναι ανάγκη, η διαχείριση και 

επανασύσταση τους, κλπ. 

 

Η ΕΣΕ θα αποτελείται από μέλη που ανήκουν στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 

 

Οι αρμόδιες διοικήσεις των παρακάτω Υπουργείων θα διορίζουν τους αρμόδιους 

εκπροσώπους (με τους αναπληρωτές τους): 

 Πρόεδρος: Γραφείο Πρωθυπουργού (προς επιβεβαίωση) 

 ΥπΟικ (Διοίκηση Τελωνείων): 2 

 ΥπΕξ (π.χ. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού): 1 

 ΥπΑΝΥΠ  (ΟΠΕ και π.χ. Γεν. Δ/νση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής, Διεύθυνση 

Καθεστώτων Εισαγωγών – Εξαγωγών, Μονάδα Οργάνων Εμπορικής Άμυνας 

Καθεστώτων και Διαδικασιών Εξαγωγών): 2 

 ΥπΑΑΤ (π.χ. Διεύθυνση Επεξεργασίας Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου 

Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας τροφίμων): 1   

 

Οι κάτωθι Επιχειρηματικές Ενώσεις θα καθορίζουν με 1 εκπρόσωπο (με τον αναπληρωτή 

του / της): 

 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) 

 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) 

 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) 



   

  

29

 Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) 

 Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Της Ελλάδος (ΟΕΤE) 

 

Όλα τα μέλη της ΕΣΕ θα ορίζονται από την ΕΣΕΣΔΕΕ.  

 

Το έργο της ΕΣΕ θα υποστηρίζεται με γραμματειακές υπηρεσίες των οικείων δημοσίων 

υπαλλήλων που θα παρέχονται από το ΥπΑΝΥΠ ή άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. 

 

5.3.2  Ρόλοι, υποχρεώσεις και καθήκοντα της ΕΣΕ  

Η ΕΣΕ θα συνέρχεται σε τακτική βάση ανά δύο εβδομάδες. Οι κύριες υποχρεώσεις της ΕΣΕ 

θα συμπεριλαμβάνουν:  

 Συντονισμό του έργου, συμπεριλαμβανομένων υπουργείων και ενδιαφερόμενα μέρη 

 Λεπτομερή ανάλυση του Οδικού Χάρτη και ειδικές δράσεις, σχέδια εργασίας με τον 

καθορισμό / προσαρμογή συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, ορόσημων, και 

παραδοτέων 

 Προτάσεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων όταν απαιτείται 

 Στενή συνεργασία με άλλα ιδρύματα, υπηρεσίες κλπ στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 

 Προετοιμασία και σύνταξη αναφορών προς την ΕΣΕΣΔΕΕ 

 Προτάσεις για την αναγκαία διαδικασία, οργανωτικές και νομοθετικές αλλαγές 

 Συνεχή συνεργασία με διεθνείς εμπειρογνώμονες (TFGR, UNECE, συμβούλους, κλπ) 

 Σύσταση, συντονισμό και επίβλεψη ομάδων εργασίας (μόνιμων ή εκτάκτων) 

 Διορισμός ειδικών μελών της ΕΣΕ για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επίβλεψη 

των ομάδων εργασίας  

 Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και OGAs (Άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες) για τον 

διορισμό του κατάλληλου προσωπικού (και αναπληρωτές όποτε κρίνεται αναγκαίο) και 

διαχειριστές έργου για κάθε ομάδα εργασίας 

 Καθορισμός στόχων και παραδοτέων για κάθε ομάδα εργασίας και επίβλεψη αυτών 

 Συνεχής παρακολούθηση, έλεγχος και υποστήριξη του έργου των ομάδων εργασίας 

 Έγκριση των παραδοτέων που προέρχονται από τις ομάδες εργασίας.  

 

Ο ρόλος των συμμετεχόντων του ιδιωτικού τομέα είναι ιδιαιτέρως σημαντικός. Θα πρέπει να 

υποβοηθούν την ΕΣΕ καθ’ όλη τη διαδικασία υλοποίησης του έργου παρέχοντας τις 

γνώσεις τους σε επιχειρηματικές διαδικασίες και διαχείριση. Θα πρέπει να ενεργούν ως 

διαμεσολαβητές για την επιλογή των κατάλληλων εμπειρογνωμόνων όποτε τα συγκεκριμένα 

καθήκοντα του έργου απαιτούν τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων συγκεκριμένου 

επιχειρηματικού / οικονομικού τομέα ή δραστηριότητας. 
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5.4  Ομάδες Εργασίας 
Η πραγματική υλοποίηση του σχεδίου δράσης θα διεξαχθεί από τις ομάδες εργασίας, οι 

οποίες θα συσταθούν από την Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή (ΕΣΕ). Γενικά, θα 

υπάρχουν δύο ειδών ομάδες εργασίας: οι μόνιμες και οι προσωρινές. 

 

5.4.1  Μόνιμες Ομάδες Εργασίας 

Θα συσταθεί ένας αριθμός μόνιμων ομάδων εργασίας αποτελούμενες από άτομα με 

εξειδικευμένες δεξιότητες / γνώσεις σε διάφορους βασικούς τομείς, όπως είναι: 

 

1. Ανάλυση και Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) (απλοποίηση, 

εναρμόνιση, τυποποίηση) 

2. Διαδικασίες τελωνείων 

3. Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT/ICISnet)    

4. Νομικά Θέματα 

5. Θαλάσσιοι λιμένες / Αεροδρόμια 

6. Μεταφορές 

κλπ 

 

5.4.2  Προσωρινές Ομάδες Εργασίας 

Παράλληλα με τις μόνιμες ομάδες εργασίας, θα συσταθούν προσωρινές ομάδες 

εργασίας, για παράδειγμα, για να διερευνήσει διεξοδικά ένα συγκεκριμένο τομέα ή μια 

κατηγορία αγαθών, να επιλύσει ένα ορισμένο ζήτημα, να εκτελέσει δραστηριότητες που 

αναφέρονται σε γενικές γραμμές στο σχέδιο δράσης. Παραδείγματα περιλαμβάνουν: 

υπό-ομάδες για BPA κατά προϊόν / τομέα εξαγωγών, υπό – ομάδα για τελωνεία, κλπ. 

 



   

  

31

6. Φάσεις Υλοποίησης 

Οι στόχοι και το όραμα αυτού του οδικού χάρτη και οι ακριβείς δράσεις που περιέχονται στο 

σχέδιο μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν υπάρχει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα προς 

τήρηση. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει το ευρύτερο χρονοδιάγραμμα και τις φάσεις, το 

περιεχόμενο των οποίων αναφέρεται λεπτομερώς στο σχέδιο δράσης. 

 

Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο δράσης στον οδικό χάρτη θα εκτελεστεί σε τέσσερις φάσεις. 

 

Σχήμα 3: Φάσεις του Οδικού Χάρτη 

 

6.1  Εναρκτήρια Φάση 
Η Εναρκτήρια Φάση θα ξεκινήσει άμεσα με την υιοθέτηση του Οδικού Χάρτη στο τέλος 

Οκτωβρίου 2012 έως το τέλος του έτους. 

Βασικοί στόχοι της Εναρκτήριας Φάσης: 

 Προετοιμασία του εδάφους για τις αναγκαίες δομές και διαδικασίες για τη μελλοντική 

επιτυχή υλοποίηση του Οδικού Χάρτη (όπως μια πρώτη συνάντηση της νέας 

Συντονιστικής ομάδας και επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, οριστικοποίηση 

της διάθεσης πόρων και χρηματοδότηση) 

 Υλοποίηση ορισμένων μέτρων άμεσης δράσης (σύσταση μια υπό – ομάδας 

εργασίας για την άμεση παράδοση του πιλοτικού ΒΡΑ για φέτα και ακτινίδια, 

προώθηση του πιλοτικού προγράμματος τελωνείων σε ένα επιλεγμένο τελωνείο, 

έναρξη της διαδικασίας συλλογής εθνικών απαιτήσεων / νομοθεσίας). 

 

6.2  Βραχυπρόθεσμη Φάση (επίτευξη 50% των KPIs)  
Η Βραχυπρόθεσμη Φάση θα διεξαχθεί από τον Ιανουάριο 2013 έως τον Δεκέμβριο 2013. Η 

κριτική πτυχή της σχετικής Βραχυπρόθεσμης Φάσης είναι να εκτελέσει και να 

πραγματοποιήσει τα αναγνωρισμένα γρήγορα κέρδη και να ξεκινήσει εκείνες τις δράσεις οι 

οποίες θα πρέπει να εκτελεστούν κατά το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα. 
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Οι βασικοί στόχοι της Βραχυπρόθεσμης Φάσης είναι: 

 Απλοποίηση και μείωση των βημάτων για εξαγωγές 

 Επίτευξη άμεσων αποτελεσμάτων (quick wins) 

 

Αναμένεται ότι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των σχετικών δράσεων της 

βραχυπρόθεσμης φάσης θα πρέπει να πετύχουν το 50% τουλάχιστον των Βασικών Δεικτών 

Απόδοσης (KPIs) της διευκόλυνσης εξωτερικού εμπορίου που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 

εντός δώδεκα μηνών. 

 

Ορόσημα Επισκόπησης και Παρακολούθησης & Ελέγχου 

Η πρόοδος κατά τη βραχυπρόθεσμη φάση θα πρέπει να παρακολουθείται και ελέγχεται σε 

τρίμηνη βάση από την «Επιτροπή Συντονισμού της Εθνικής Στρατηγικής για την Διευκόλυνση 

του Εξωτερικού Εμπορίου (ΕΣΕΣΔΕΕ)». 

 

6.3  Μεσοπρόθεσμη Φάση (επίτευξη σχεδόν 100% των KPIs) 
Η Μεσοπρόθεσμη Φάση αναφέρεται στη περίοδο από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2014. Στην 

φάση αυτή ορισμένες δράσεις οι οποίες ξεκίνησαν στις δύο πρώτες φάσεις θα συνεχιστούν 

και άλλες θα προστεθούν.  

   

Οι κύριοι στόχοι της Μεσοπρόθεσμης Φάσης είναι: 

 Συνέχιση της δυναμικής από τη βραχυπρόθεσμη επίτευξη με περαιτέρω μείωση του 

κόστους συναλλαγής, εξάλειψη των μη αναγκαίων γραφειοκρατικών διαδικασιών 

σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. 

 Εκτενής αξιοποίηση των δυνατοτήτων ICT για την πλήρη υλοποίηση του ICISnet και την 

έναρξης λειτουργίας του Single Window. 

 Συντονισμό μεταξύ υπηρεσιών και Υπουργείων για την περαιτέρω μείωση 

γραφειοκρατικών διατυπώσεων και την επέκταση του SW για τη βελτίωση των 

διαδικασιών στoυς OGAs. 

 

Αναμένεται ότι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των σχετικών ειδών μεσοπρόθεσμης 

δράσης θα πρέπει να πετύχουν σχεδόν το πλήρες φάσμα (100%) των KPIs εντός 24 μηνών. 

 

Ορόσημα Επισκόπησης και Παρακολούθησης & Ελέγχου 

Η πρόοδος κατά τη μεσοπρόθεσμη φάση θα πρέπει να παρακολουθείται και ελέγχεται σε 

τρίμηνη βάση από την «Επιτροπή Συντονισμού της Εθνικής Στρατηγικής για την Διευκόλυνση 

του Εξωτερικού Εμπορίου (ΕΣΕΣΔΕΕ)». 
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6.4  Μακροπρόθεσμη Φάση 
Η Μακροπρόθεσμη Φάση, η οποία τρέχει από Ιανουάριο – Δεκέμβριο 2015 περιέχει δράσεις 

οι οποίες μπορεί να έχουν ξεκινήσει σε μια προηγούμενη φάση και οι οποίες θα πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015. 

 

Η φάση αυτή θα πρέπει να αποκορυφωθεί με την πλήρη εφαρμογή του ICINet, την Πύλη 

Πληροφοριών Εξωτερικού Εμπορίου, επέκταση του ICISnet ώστε να λειτουργήσει ως ένα 

«Customs Single Window», να εγκαινιάσει ένα Σύστημα Λιμενικής Κοινότητας (Port 

Community System, PCS) και τελικά ένα εθνικής κλίμακας Single Window το οποίο ενοποιεί 

όλες τις υπηρεσίες και τα τελωνεία. 

 

Επιπλέον, στο τέλος του 2015, θα πρέπει να λάβει χώρα μια στρατηγική επισκόπηση που 

βλέπει μπροστά, λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματα της Στρατηγικής και κάνοντας 

συστάσεις για όποιες μελλοντικές προσαρμογές της Στρατηγικής είναι αναγκαίες πέρα του 

2015. 

 

Σχήμα 4: Η εξέλιξη ενός Single Window 

 
Σχήμα 5: Η εξέλιξη του Single Window στην Ελλάδα 
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Σχήμα 6: Γρήγορα κέρδη & μεσοπρόθεσμα και στρατηγικά σχέδια 

 
Επεξήγηση εικόνας: 
Μέγεθος κύκλου: υποδηλώνει τον βαθμό της επίδρασης στη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου στην Ελλάδα. 
Χρώμα κύκλου: υποδηλώνει εάν είναι δράσεις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες.  
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7. Σχέδιο Δράσης και Χρονικές Γραμμές 

Το σχέδιο καθορίζει λεπτομερώς τις διάφορες δράσεις που θα επιτρέψουν την υλοποίηση 

του Οδικού Χάρτη. Όλες αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν ως κομμάτια ενός ευρύτερου 

στόχου. Οι δράσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν γενικά σε τέσσερα είδη που θα πρέπει 

να εκτελεστούν προοδευτικά: 

 

 

Βήμα 1 – Ανάλυση & Επισκόπηση 

Αναλυτική και πρακτική επισκόπηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και διαδικασιών 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 2 – Απλοποίηση & Εξορθολογισμός 

Μετά την επισκόπηση μέσω πιλοτικών προγραμμάτων, ανάλυσης κλπ, απλοποίηση και 

εξορθολογισμός των διαδικασιών όπου είναι αναγκαίο και δυνατόν 

 

 

 

 

 

Βήμα 3 – Εναρμόνιση και Ψηφιοποίηση 

Εναρμόνιση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών όπου είναι αναγκαίο και δυνατόν 

 

 

 

 

 

Βήμα 4 – Ολοκλήρωση & Single Window 

Ανάπτυξη / υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διευκόλυνση του 

διασυνοριακού εμπορίου με συντονισμό, συνεργασία, συνοχή  και ολοκλήρωση των 

παρεχομένων υπηρεσιών όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και Υπουργείων που 

οδηγούν προς μια ενιαία ολοκληρωμένη θυρίδα για τις εξαγωγές  
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7.1  Προαπαιτούμενα για την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη και των ειδών 
άμεσης δράσης 
Όπως εξηγήθηκε νωρίτερα, η Εναρκτήρια φάση θα ξεκινήσει άμεσα με την υιοθέτηση του 

Οδικού Χάρτη τον Οκτώβριο 2012 έως το τέλος του έτους. 

Αυτοί οι δύο πρώτοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για να διασφαλίσουν ότι η δυναμική και η 

συνεργασία που επιτεύχθηκαν τους περασμένους μήνες στην προετοιμασία αυτού του 

Οδικού Χάρτη είναι βιώσιμη. Προς εξασφάλιση αυτού, μια λεπτομερής επισκόπηση των 

αναγκαίων πρώτων μέτρα ώστε να προχωρήσουμε στην πραγματική εκτέλεση των ειδών 

της ουσιαστικής δράσης μπορεί να προσφέρει χρήσιμη καθοδήγηση. 

 

Αρχές Νοεμβρίου 

 Επιλογή Προέδρου και Μελών της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής (ΕΣΕ) 

 Εξασφάλιση δέσμευσης για το ανθρώπινο δυναμικό για την διαχείριση – γραμματεία του 

έργου (4 άτομα) προς διασφάλιση μόνιμης παρακολούθησης και ελέγχου και 

παράδοσης του έργο και υποστήριξης της ΕΣΕ 

 Ξεκίνημα διαδικασιών επίλυσης για την χρηματοδότηση της Στρατηγικής 

 Σαφής σχεδιασμός για τις ανάγκες σε υλικούς και άυλους πόρους για τους 3 πρώτους 

μήνες 

 Δημόσια παρουσίαση του σχεδίου δράσης    

Νοέμβριος 

 Σύσταση ομάδων εργασίας βασικής προτεραιότητας ανάλογα με την χρονική γραμμή 

παράδοσης (συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων του Μνημονίου) και έναρξη της 

υλοποίησης των δράσεων, ξεκινώντας με: 

o Working Group on risk analysis to review the risk assessment system for 
exports with recommendations for improvement in order to align with best 
practices in EU Member States 

o Ομάδα Εργασίας για το πιλοτικό BPA (Φέτα και Ακτινίδια) να είναι έτοιμη και 
να έχει καθιερωθεί μέχρι τις 9 Νοεμβρίου ώστε να συμμετάσχει σε ένα 
εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 12 – 13 Νοεμβρίου και να έχει προχωρήσει το 
ΒΡΑ έως το τέλος του έτους. 

o Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση του σχεδίου χρηματοδότησης και 
προμήθειας πόρων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα χρήσης των πόρων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων μετά την εναρκτήρια φάση 

o Ομάδα Εργασίας για τις διαδικασίες των τελωνείων επικεντρώνοντας πρώτα 
στην έναρξη του πιλοτικού προγράμματος στον λιμένα του Πειραιά το οποίο 
θα πρέπει να ξεκινήσει μέχρι τον Δεκέμβριο 2012 – θα χρειαστεί η συμμετοχή 
ενός εμπειρογνώμονα από Κράτος Μέλος της ΕΕ με σχετική εμπειρία. 

o Ομάδα Εργασίας για την ανασκόπηση του συστήματος εκτίμησης ρίσκου 
(risk analysis) για τις εξαγωγές με συστάσεις για βελτίωση, ώστε να 
ευθυγραμμιστεί με τις βέλτιστες πρακτικές στην Ε.Ε. 
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o Έναρξη της διαδικασίας συλλογής απαιτήσεων που απορρέουν από την 
εθνική νομοθεσία – αυτό μπορεί να απαιτήσει την υποστήριξη από εξωτερικό 
νομικό εμπειρογνώμονα. 

Δεκέμβριος 

  Εξασφάλιση Ανθρώπινων και Οικονομικών πόρων  

 



 

7.2  Σχέδιο Δράσης 
 ∆ράση Περιγραφή της ∆ράσης Επικεφαλής 

Υπεύθυνος 
Εναρκτήρια Φάση 
(Νοέμ. – ∆εκ. 2012) 

Βραχυπρόθεσμη 
Φάση 
2013 

Μεσοπρόθεσμη 
Φάση 2014 

Μακροπρόθεσμη 
Φάση 
2015 

KPIs 

1 Επικοινωνία προς 
όλα τα 
συμμετέχοντα μέρη 

 Ανάπτυξη σχεδίων 
επικοινωνίας για τον 
Οδικό Χάρτη 

 Καθιέρωση μηχανισμού 
διάδοσης πληροφοριών 
ώστε όλα τα 
συμμετέχοντα μέρη 
(δημόσιο και ιδιώτες) και 
η εμπορική κοινότητα να 
συμβαδίζουν πλήρως 

 ∆ιεξαγωγή σεμιναρίων για 
τα συμμετέχοντα μέρη 

Επικεφαλής: 
 
ΕΣΕ 

 Έναρξη της 
ενημερωτικής πύλης 
τον Νοέμ. 2012 

 Συνέντευξη Tύπου  
 Σεμινάριο τον Νοέμ 
 Σεμινάριο τον ∆εκ.  

 Συνεχής 
διαδικασία 

 Συνεχής 
διαδικασία 

 Συνεχής διαδικασία  

2 Μηχανισμοί 
παρακολούθησης, 
ελέγχου και 
αναφοράς από όλα 
τα συμμετέχοντα 
μέλη 

 Καθιέρωση γραμματείας 
για την Συντονιστική 
επιτροπή η οποία θα 
χρησιμεύσει στη 
διαχείρισης του 
προγράμματος με 
επισκόπηση της 
εκτέλεσης των δράσεων 
(παρακολούθηση, 
έλεγχος και επανεξέταση) 

 Σχηματισμό των 
μηχανισμών αναφοράς 
για την Συντονιστική 
επιτροπή  

Επικεφαλής: 
 
ΕΣΕ 

 Τέλος 2012  
 Στελέχωση της 

γραμματείας 
 Έναρξη της 

επισκόπησης του 
μηχανισμού 
αναφοράς (πώς θα 
πρέπει να 
αναφέρουν τα 
συμμετέχοντα μέρη)  

 Συνεχής 
διαδικασία 

 Συνεχής 
διαδικασία 

 Συνεχής διαδικασία  

3 Αναγκαίοι πόροι 
(ανθρώπινοι / 
οικονομικοί) 

 Καθορισμός της 
αναγκαίας 
χρηματοδότησης για 
τη μεταρρύθμιση 

Επικεφαλής: 
ΥΠΑΝΥΠ  
Επίσης: ΥπΟικ 
Υπουργείο 
∆ιοικητικής 
Μεταρρύθμισης, 
TFGR 

- Πρώτη εκτίμηση: θα 
συμπεριληφθεί στον 
οδικό χάρτη (ΑΠ + 
χρηματοδότηση) 
- Ορισμός της πηγής 
χρηματοδότησης 

- Αναθεώρηση και 
προσαρμογή όταν 
είναι αναγκαίο   

- Αναθεώρηση και 
προσαρμογή όταν 
είναι αναγκαίο   

- Αναθεώρηση και 
προσαρμογή όταν είναι 
αναγκαίο   

 

4 ∆ιάρθρωση 
διακυβέρνησης – 
Συντονιστική 

 Σύσταση 
ΕΣΕΣ∆ΕΕ/ΕΣΕ, 
συμπεριλαμβανομέν

 Επικε
φαλής
: 

 Σύσταση ΕΣΕ 
 Πρώτη 

συνάντηση της 

 Συνεχής 
διαδικασία 

 Συνεχής 
διαδικασία 

 Συνεχής διαδικασία  
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επιτροπή θα 
συμπεριλαμβάνει 
με τη πρώτη 
συνάντηση: σχέδιο 
δράσης, 
χρηματοδότηση, 
αναφορά  

ης υπόδειξης 
συμμετεχόντων 

 Τακτικές 
συναντήσεις στην 
βάση της ορισθείσας 
δομής 

Γραφείο ΠΘ / 
Υπουργοί 

ΕΣΕ (όλα τα 
μέρη) 

5 ∆ιεξαγωγή ΒΡΑ για 
τις 10 κορυφαίες 
κατηγορίες 
προϊόντων / τομείς 
εξαγωγών και 
υλοποίηση 
βελτιωμένων 
διαδικασιών 

 Επικεφαλής: 
ΥΠΑΝΥΠ 
Επίσης: ΥπΟικ, 
ΥΠΑΑΤ και 
ιδιωτικός τομέας 

 2 πιλοτικά προϊόντα 
(Φέτα και Ακτινίδια) 

 Σύσταση της υπό – 
ομάδας εργασίας 
ΒΡΑ 

 Πρώτο σεμινάριο 
κατάρτισης 

 ∆ιεξαγωγή ανάλυσης 
ΒΡΑ (με όλα τα 
βήματα, διαδικασίες, 
αμοιβές κλπ)  

 Υλοποίηση 
απλούστευσης 
με βάση τα 
ευρήματα για 2 
πιλοτικά 

 Κορυφαίες 5 
κατηγορίες 
προϊόντων 

 Άλλες 5 
κατηγορίες 
προϊόντων 

 ΚΡΙ 1 
ΚΡΙ 2 

6 Ώριμες και / ή 
επείγουσες 
προσαρμογές της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας 

 Νόμος 4072 / 2012 Επικεφαλής: 
ΥΠΑΝΥΠ 
 

  Έως Q1 
2013 

   

7 Απλοποίηση 
εθνικής 
νομοθεσίας όπου 
είναι αναγκαίο και 
δυνατόν 

 Ορισμός 
περιγράμματος 

 Αποστολή σε 
υπηρεσίες 

 Απλούστευση 

Επικεφαλής: 
ΥπΟικ 
επίσης 
 ΥΠΑΝΥΠ 

για την 
συλλογή 
και 
συντονισμό 
απλούστευ
σης 

 ΥΠΟΙΚ για 
να 
μεταφορτώ
σει τα 
αναγκαία 
στο ICISnet 
μετά την 
απλούστευ

 Έναρξη 
συγκέντρωσης της 
νομοθεσίας 
(καθορισμός 
περιγράμματος που 
θα σταλεί σε όλες τις 
υπηρεσίες) 

 Συγκέντρωση 
εθνικών 
απαιτήσεων / 
νομοθεσίας ανά 
προϊόν και 
χώρα 
προορισμού 
(Q1 2013) 

 Απλοποίηση 
όπου είναι 
δυνατόν (Q3-
Q4 2013) 

 Μεταφόρτωση 
Q4 

 Συνέχεια 
απλοποίησης
και 
μεταφόρτωση
ς 

 ΚΡΙ1 
ΚΡΙ2 



   

  

40 

ση για μη-
ΕΕ 
νομοθεσία 
(εθνική και 
κάθε άλλη)  

8 ∆υνατότητα 
ηλεκτρονικής 
υποβολής αίτησης 
για πιστοποιητικά, 
άδειες, 
εξουσιοδοτήσεις 
και ενθάρρυνση 
εξαγωγέων να 
κάνουν χρήση της 
ηλεκτρονικής 
διαδικασίας 

 Εκτίμηση εάν αυτό μπορεί 
να συμπεριλαμβάνει την 
υποβολή αίτησης, 
επεξεργασία και έκδοση 
άδειας 

 Μπορεί να συμβεί απλά 
με υποβολή e-mail ή με 
το υφιστάμενο σύστημα 
ΙΤ ή πρέπει να 
αναπτυχθεί νέα λύση ΙΤ 

Επικεφαλής: 
ΥπΟικ 
Επίσης: ΥΠΑΑΤ 
Υπ. Εθνικής 
Άμυνας, 
ΥΠΑΝΥΠ 

  ΥΠΑΑΤ 
 Λοιπά 

Υπουργεία 

 Λοιπά 
Υπουργεία 

  

9 Επισκόπηση της 
έκδοσης βασικών 
εμπορικών 
εγγράφων 
εξωτερικού 
εμπορίου και 
απλοποίηση, 
ψηφιοποίηση όπου 
είναι δυνατόν  

Όπως: 
 Φορτωτική (B/L) 
 Πιστοποιητικό 

προέλευσης 
 Εμπορικό Τιμολόγιο π.χ. 

διασφάλιση ότι το 
πιστοποιητικό 
προέλευσης έχει εκδοθεί 
από εμπορικό 
επιμελητήριο κατόπιν 
ηλεκτρονικής αίτησης (δεν 
είναι ανάγκη τα τελωνεία 
να έχουν σκαναρισμένη 
έκδοση του εγγράφου)  

Επικεφαλής: 
ΥΠΑΝΥΠ, 
Επίσης: 
Εμπορικό 
Επιμελητήριο, ή 
άλλοι 
παράγοντες του 
ιδιωτικού τομέα 
π.χ. μεταφορείς 

  Επισκόπηση 
έως Q2 

 Απλούστευση 
και 
ψηφιοποίηση 
έως Q4 

  ΚΡΙ1 
ΚΡΙ2 
 

10 Παροχή 
δυνατότητας 
ηλεκτρονικής 
υποβολής των 
συνοδευτικών 
εγγράφων σε 
τελωνεία  

 Η υποβολή 
συνοδευτικών 
εγγράφων 
ηλεκτρονικά (φαξ, 
ηλεκτρ. ταχυδρομείο, 
σύστημα ΙΤ) 
περιλαμβάνει: 
- Τιμολόγια 
- Έγγραφα 
Μεταφοράς 
- Άδειες 

Επικεφαλής: 
Τελωνεία 

  Έως τέλος 
Q2 2013 

  KPI1 
KPI2 
KPI3 
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- Εξουσιοδοτήσει 
- Πιστοποιητικά κλπ  

11 Επισκόπηση του 
συστήματος 
εκτίμησης ρίσκου 
(risk analysis) για 
εξαγωγές με 
συστάσεις για 
βελτίωση και  
ευθυγράμμιση με 
τις βέλτιστες 
πρακτικές στην 
Ε.Ε. 

Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει οργάνωση, 
παρακολούθηση, συστήματα 
ΙΤ, παραμέτρους   

Επικεφαλής: 
Τελωνεία 

 Νοέμβριος 2012 
  Ομάδα 

εργασίας 
αξιολόγησης 
ρίσκου 
τελωνείων  

 Επισκόπη
ση και 
πρόταση 
για 
βελτίωση 
με βάση τις 
βέλτιστες 
πρακτικέςσ
την Ε.Ε. 
(Q2 2013) 

 Έναρξη 
ευθυγράμμ
ισης με τις 
καλύτερες 
πρακτικές 
στην Ε.Ε. 
(Q3 2013) 

 Συνέχιση 
της 
ευθυγρά
μμισης 
όπου 
είναι 
ανάγκη 
με τις 
καλύτερε
ς 
πρακτικέ
ς στην 
Ε.Ε. 

 ΚΡΙ3 

12 ∆ιαδικασίες εκ των 
υστέρων ελέγχου 
από τα τελωνεία 

 Επικεφαλής: 
Τελωνεία 

  Q3 2013    

13 Παροχή 
δυνατότητας 
αυτόματης 
αποδέσμευσης 
κατόπιν εκτίμησης 
χαμηλού ρίσκου  

 Αποσαφήνιση της 
νομικής απαίτησης 
για να επιτευχθεί 
αυτό  

Επικεφαλής: 
Τελωνεία 

  Q4 2013   ΚΡΙ3 

14 Εξερεύνηση 
δυνατότητας 
χρήσης τεχνικών 
εκτίμησης ρίσκου 
για εξαγωγές για 
άλλα Υπουργεία 
(εκτός τελωνείων) 

 Για ΥΠΑΑΤ 
 Προς επισκόπηση 

δυνατότητας 
εφαρμογής για τα 
άλλα Υπουργεία 

Επικεφαλής: 
ΕΣΕ 

  Επισκόπη
ση για το 
Υπουργείο 
Γεωργίας 
(Q4 2013) 

 Λοιπά 
Υπουργεί
α 

 ΚΡΙ1 
ΚΡΙ2 

15 Καθιέρωση ενός 
πιλοτικού 
προγράμματος 
τελωνείων & 
επέκταση 
υλοποίησης των 

 Επιλογή τελωνείων 
για την εφαρμογή του 
πιλοτικού 
προγράμματος με 
σκοπό την ανάλυση 
και διάγνωση των 

Επικεφαλής: 
Τελωνεία 
Συμμετέχοντα 
Μέρη: Έμποροι, 
Εκτελωνιστές 

 Νοέμ. 2012: έναρξη 
πρώτου πιλοτικού 
προγράμματος 

 Επισκόπηση 
ευρημάτων / 
συμπερασμάτω
ν του πιλοτικού 
προγράμματος 
(Q1 2013) 

 Συνέχιση 
επέκτασης 
της 
υλοποίησης 
(Q4 2014) 

 Αναθεώρηση και 
εφαρμογή 
διαδικασιών με 
συνοχή σε όλα τα 
τελωνεία 

ΚΡΙ3 
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νέων διαδικασιών 
σε όλα τα τελωνεία 

διαδικασιών και τη 
βελτιστοποίησή τους 
με σκοπό την 
επέκταση 
υλοποίησης των 
συμπερασμάτων σε 
όλα τα τελωνεία 

 Το πιλοτικό 
πρόγραμμα θα 
καλύπτει τελωνεία: 

- που λειτουργούν και ως 
τελωνείο εξαγωγής και εξόδου 
- με διαφορετική τοποθεσία 
του τελωνείου εξαγωγής και 
εξόδου (χερσαία σύνορα) 
-αεροδρόμιο  

 Υλοποίηση 
συμπερασμάτω
ν (Q2 2013) 

 Έναρξη 
επέκτασης της 
υλοποίησης σε 
άλλα τελωνεία 
(Q3-Q4 2013)  

16 Προσαρμογή, 
μείωση και 
εξάλειψη τελών 
σχετικά με τις 
εξαγωγές 

 Επικεφαλής: 
ΥπΟικ 
Επίσης: όλα τα 
άλλα Υπουργεία 

  Εκτίμηση των 
τελών που 
πληρώνουν οι 
έμποροι καθ’ 
όλη την 
διαδικασία 
εξαγωγών και 
πρόταση 
μείωσης / 
εξάλειψης με 
βάση τα 
πρότυπα της 
Ε.Ε. (Q4 2013)  

 Προσαρμογή, 
μείωση ή 
εξάλειψη 
τελών (Q2 
2014) 

 KPI2 

17 Εισαγωγή 
ηλεκτρονικών 
πληρωμών για 
όλες τις διοικητικές 
υπηρεσίες που 
έχουν σχέση με το 
διασυνοριακό 
εμπόριο  

 Προς μείωση του 
χρόνου και του 
κόστους για τις  
εξαγωγές 

Επικεφαλής: 
Τελωνεία  
Επίσης: Άλλες 
κυβερνητικές/κρ
ατικές 
υπηρεσίες 
(OGAs), 
Τράπεζες 

  Q2 2013 
για 
τελωνεία 

 OGAs 
ξεκινώντας 
με  ΥΠΑΑΤ 
(Q4 2013) 

 OGAs 
(Q1 
2014) 

 KPI2 

18 Αύξηση του 
αριθμού των 
εταιρειών που είναι 
εξουσιοδοτημένες 
για 

 Πιθανές νομικές 
προσαρμογές σε 
ευθυγράμμιση με τις 
βέλτιστες πρακτικές της 

Επικεφαλής: 
Τελωνεία  
Επίσης: ΕΣΕ 

  50 
εταιρείες 
(Q4 2013) 

 100 
εταιρείες 
(Q4 
2014) 

 50% της 
συνολικής αξίας  
εξαγωγών (Q4 
2015) 

KPI4 
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Απλουστευμένες 
∆ιαδικασίες και 
τοπικό 
εκτελωνισμό 

Ε.Ε. 
 Προσέλκυση εξαγωγέων 

με προώθηση των 
ωφελειών 

 Οργάνωση των 
τελωνείων για την 
υποστήριξη του μέτρου  

19 Αύξηση του 
αριθμού των 
Εγκεκριμένων 
Οικονομικών 
Φορέων 
(ΕΟΦ/Authorized 
Economic 
Operators, ΑΕΟ) 

 Προσέλκυση εξαγωγέων 
με προώθηση των 
ωφελειών 

 Μείωση της απαιτούμενης 
εγγύησης  

Επικεφαλής: 
Τελωνεία  
Επίσης: ΕΣΕ 

  50 
εταιρείες 
(Q4 2013) 

 100 
εταιρείες 
(Q4 
2014) 

 25% της 
συνολικής αξίας  
εξαγωγών (Q4 
2015) 

KPI5 

20  Καθιέρωση 
Εγκεκριμένων 
Εμπόρων για 
φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά έως Q1 
2013 

 Πιθανές νομικές 
προσαρμογές σε 
ευθυγράμμιση με τις 
βέλτιστες πρακτικές της 
Ε.Ε. 

 Προσέλκυση εξαγωγέων 
με προώθηση των 
ωφελειών 

  

Επικεφαλής: 
ΥΠΑΑΤ 

  Καθιέρωση 
πλαισίου για 
Εγκεκριμένους 
Εμπόρους (Q1 
2013) 

 50 
Εγκεκριμένοι 
Έμποροι (Q4 
2013) 

 Αύξηση 
αριθμού 
Εγκεκριμένων 
Εμπόρων 

 Αύξηση αριθμού 
Εγκεκριμένων 
Εμπόρων 

KPI6 

21 Υλοποίηση 
ψηφιακής πύλης 
πληροφόρησης για 
τις εξαγωγικές 
διαδικασίες και 
παροχής σχετικών 
υπηρεσιών 

 Επικεφαλής: 
ΥπΟικ 

  Προετοιμασία 
πύλης 

 Έναρξη 
λειτουργίας  
(Q2 2014) 

 KPI1 
KPI2 

22 ∆ιαδικασία 
συντονισμένων 
ελέγχων για 
εξαγωγές μεταξύ 
τελωνείων και 
επιλεγμένων OGAs 

 Επικεφαλής: 
ΥπΟικ 
(Τελωνεία)   
Επίσης: 
ΥΠΑΑΤ, 
ΥΠΑΝΥΠ 
Υπουργείο 
Άμυνας, 
Υπουργείο 
Πολιτισμού, 

   Καθιέρωση 
συντονισμένη
ς διαδικασίας 
ξεκινώντας με 
το ΥΠΑΑΤ 
(Q3 2014) 

 Ενσωμάτωση 
λοιπών OGA 

KPI1 
KPI2 
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Υπουργείο ∆ημ. 
Τάξης 
(Αστυνομία) 
Εμπορικά 
Επιμελητήρια  

23 Καθιέρωση 
συστατικών μερών 
που είναι αναγκαία 
για την δημιουργία 
της Εθνικής 
Ενιαίας Θυρίδας 
(Single Window) 

 Συμπεριλαμβάνει την 
αξιολόγηση δομών 
δεδομένων και 
υπαρχόντων συστημάτων 

Επικεφαλής: 
ΥπΟικ    
 

  Σχεδιασμός για 
διασύνδεση 
των 
συστημάτων 
τελωνείων και 
των OGAs 

 ∆ιασύνδεση 
των 
συστημάτων 
ICT των 
τελωνείων με 
OGAs (Q4 
2014) 

 Καθιέρωση κοινών 
προτύπων / 
μοντέλου δεδομένων 
για δια-υπηρεσιακή 
ανταλλαγή 
πληροφοριών για το 
Single Window   

KPI1 
KPI2 
ΚΡΙ3 

24 Ανάπτυξη 
στρατηγικού 
σχεδίου σχετικά με 
το Σύστημα 
Λιμενικής 
Κοινότητας (Port 
Community 
System, PCS) 

 Επικεφαλής: 
Υπ. Εμπορ. 
Ναυτιλίας 
Επίσης: ΥπΟικ 
(Τελωνεία), 
ΥΠΑΝΥΠ   
 

  Αξιολόγηση 
διαχείρισης του 
PCS στην Ε.Ε. 
προς ανάπτυξη 
ενός 
στρατηγικού 
σχεδίου για 
ομογενοποιημέ
νες διαδικασίες 
σε ένα 
θαλάσσιο/αερο 
– λιμένα (Q4 
2013)  

 Έναρξη 
υλοποίησης 
συστήματος 
PCS 

 Υλοποίηση 
συστήματος PCS 

KPI1 
KPI2 

25 Τακτική 
επισκόπηση της 
υλοποίησης του 
Σχεδίου ∆ράσης 
και αξιολόγηση της 
κατάστασης 
διευκόλυνσης του 
εξωτερικού 
εμπορίου στην 
Ελλάδα  

 Επικεφαλής: 
ΕΣΕ 

   Πρώτη 
επισκόπηση 
και 
στρατηγικό 
σχέδιο για τη 
διευκόλυνση 
εξωτερικού 
εμπορίου 
μετά το 2015 

 ΚΡΙ1 
ΚΡΙ2 
ΚΡΙ3 
ΚΡΙ4 
ΚΡΙ5 
ΚΡΙ6 
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7.3  Χρονοδιάγραμμα Δράσεων  

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ανάπτυξη στρατηγικής επικοινωνίας και προώθησης του Οδικού Χάρτη

Έναρξη λειτουργίας Portal πληροφόρησης του Οδικού Χάρτη

Συντονιστική Επιτροπή

2.      ∆ημιουργία Ομάδας γραμματειακής υποστήριξης της Συντονιστικής Επιτροπής, 
μηχανισμού παρακολούθησης και σύνταξης αναφορών από όλους τους εμπλεκομένους

Συντονιστική Επιτροπή

3.      Καθορισμός των αναγκαίων πόρων (ανθρώπινου δυναμικού & χρηματοδότησης 
(με βάση και τις πρώτες εκτιμήσεις του Οδικού Χάρτη)

ΥπΑΝΥΠ, ΥπΟικ,, 
Επίσης:Υπ∆ΜΗ∆, 
TFGR

4.      ∆ημιουργία ∆ομής ∆ιοίκησης – ∆ιεξαγωγή 1ης συνεδρίασης Επιτροπής Συντονισμού –
Σχέδιο ∆ράσης, χρηματοδότησης, αναφορών

Γρ. π /θ

∆ιεξαγωγή Ανάλυσης Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (BPA) σε 2 προεπιλεγμένα (πιλοτικά) 
προϊόντα (τυρί φέτα και ροδάκινα/ακτινίδια). Υιοθέτηση βελτιωμένων / απλοποιημένων 
διαδικασιών

∆ιεξαγωγή Ανάλυσης Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (BPA) σε 5 σημαντικά προϊόντα / 
κατηγορίες

∆ιεξαγωγή Ανάλυσης Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (BPA) σε άλλα 5 σημαντικά προϊόντα / 
κατηγορίες

6.      Υιοθέτηση / Εφαρμογή ώριμων ή/και επειγόντων αλλαγών στην υφιστάμενη νομοθεσία ΥπΑΝΥΠ

7.      Συγκέντρωση της εθνικής νομοθεσίας (των εθνικών μέτρων) ανά προϊόν (κατηγορία) και 
χώρα προορισμού- Q1 2013

Απλοποίηση της εθνικής νομοθεσίας, όπου απαιτείται και είναι εφικτό, με σκοπό τη 
διευκόλυνση των εξαγωγών 

8.      ΥπΑΑΤ

Άλλες Υπηρεσίες

9.      Επισκόπηση της έκδοσης των βασικών εγγράφων εξαγωγής με σκοπό την απλούστευση
και ηλεκτρονικοποίησή τους όπου είναι εφικτό
Επισκόπηση μέχρι Q2 2013; Απλούστευση και Ηλεκτρονικοποίηση μέχρι Q4 2013

10.    Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών προς τα Τελωνεία - Q2 2013 Τελωνεία 

11.    Επισκόπηση του συστήματος των Τελωνείων για ανάλυση / εκτίμηση κινδύνου στις 
εξαγωγές, εκτίμηση/αποδοχή προτάσεων βελτίωσης του συστήματος και ευθυγράμμισή 
του με βάση τις καλύτερες πρακτικές των κ-μ της ΕΕ
Επισκόπηση και προτάσεις βελτίωσης, συμπεριλαμβανομένων των καλών πρακτικών των 
κ-μ της ΕΕ (Q2 2013)
Έναρξη ευθυγράμμισης ένα και όπου απαιτείται  με βάση τις καλύτερες πρακτικές των κ-μ 
της ΕΕ (Q3 2013)

12.    Τελωνειακές διαδικασίες ελέγχου μετά τον εκτελωνισμό Τελωνεία 

13.    Ενεργοποίηση της αυτόματης αποδέσμευσης (εκτελωνισμού) των προϊόντων στις 
περιπτώσεις εκτίμησης χαμηλού κινδύνουt - Q4 2013

Τελωνεία 

14.    ∆ιερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης τεχνικών εκτίμησης κινδύνων στις εξαγωγές και σε 
άλλες υπηρεσίες Υπουργείων (πέραν των Τελωνείων)

Συντονιστική 
Επιτροπή, ΥπΑΑΤ

Επισκόπηση δυνατότητας εφαρμογής σε άλλα Υπουργεία Άλλες Υπηρεσίες

15.    Καθιέρωση ενός πιλοτικού προγράμματος διερεύνησης διαδικασιών για τα Τελωνεία και 
επέκταση – προσαρμογή των νέων βελτιωμένων διαδικασιών σε όλες τα τελωνεία
Έναρξη του πρώτου πιλοτικού προγράμματος - Nov 2012
Επισκόπηση ευρημάτων/συμπερασμάτων για τα πιλοτικά Τελωνεία - Q1 2013

Έναρξη επέκτασης σε άλλα επιλεγμένα Τελωνεία Q3 - Q4 2013

Συνέχιση της επέκτασης και σε άλλα επιλεγμένα Τελωνεία Q4 2014

Επισκόπηση και εφαρμογή αντίστοιχων διαδικασιών σε όλα τα Τελωνεία

2015

5.      ΥπΑΝΥΠ Επίσης:
ΥπΟικ, ΥπΑΑΤ & Ιδ.
τομέας

ΥπΟικ
ΥπΑΝΥΠ συγκέντωση 
& συντονισμός 
απλοποιήσεων 
simplif ication

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά, άδειες και εξουσιοδοτήσεις και 
ενθάρρυνση των εξαγωγέων να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές διαδικασίες

∆ράση Εμπλεκόμενοι
2012 2013 2014

Τελωνεία 
Εμπλεκόμενοι: 
Επιχειρήσεις, 
Εκτελωνιστές

ΥπΑΝΥΠ, Εμπορικά 
Επιμελητήρια, Ιδιωτικός 
Τομέας π .χ. 
Μεταφορείς

Τελωνεία 
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11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16.    Προσαρμογή. Μείωση ή εξάλειψη των τελών των κρατικών υπηρεσιών που σχετίζονται με 

τις εξαγωγές. Αξιολόγηση των τελών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την 
διαδικασία εξαγωγής και προτάσεις για μείωση / εξάλειψη με βάση τα πρότυπα της ΕΕ
 - Q4 2013

ΥπΟικ

Προσαρμογή - Μείωση ή εξάλειψη τελών  - Q2 2014

17.    Εισαγωγή των ηλεκτρονικών πληρωμών για όλες τις διοικητικές υπηρεσίες που έχουν 
σχέση με το διασυνοριακό εμπόριο - Q2 2013 για τα τελωνεία
Άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ξεκινώντας από ΥπΑΑΤ- Q4 2013

Λοιπές υπηρεσίες - Q1 2014

18.    Άυξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που έχουν αδειοδοτηθεί για απλουστευμένες 
διαδικασίες και εκτελωνισμό στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
50 επιχειρήσεις - Q4 2013 

100 επιχειρήσεις - Q4 2014 

50% της συνολικής αξίας των εξαγωγών- Q4 2015

19.    Άυξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που έχουν εγκριθεί ως Αναγνωρισμένοι 
Οικονομικοί Φορείς(ΑΟΦ) 

50 επιχειρήσεις - Q4 2013 

100 επιχειρήσεις - Q4 2014 

25% της συνολικής αξίας των εξαγωγών - Q4 2015

20.    Καθιέρωση Εξουσιοδοτημένων εμπόρων για Νωπά φρούτα και λαχανικά μέχρι Q1 2013  

Οι εγκεκριμένες εταιρείες ν’ αρχίσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη από Q3 2013

Άυξηση του αριθμού των εμπόρων/επιχειρήσεων

21.    Ανάπτυξη / Υλοποίηση Β∆ και Portal για παροχή πληροφόρησης σχετικά με τη 
διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου και των συναφών διαδικασιών

Έναρξη λειτουργίας του portal πληροφόρησης - Q2 2014

22.    Συντονισμός ∆ιεξαγωγής ελέγχων μεταξύ των Τελωνείων και επιλεγμένων άλλων δημόσιων 
Υπηρεσιών 
Έναρξη από ΥπΑΑΤ Q3 2014

Ενσωμάτωση άλλων δημόσιων Υπηρεσιών

23.    Καθιέρωση των συστατικών μερών που είναι αναγκαία για την δημιουργία της Εθνικής
Ενιαίας Θυρίδας (Single Window)
Σχεδιασμός διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ τωνΤελωνείων
και των άλλων δημόσιων Υπηρεσιών
Καθιέρωση κοινών προτύπων / μοντέλων δεδομένων για δια-υπηρεσιακή ανταλλαγή
πληροφοριών για την Ενιαία Θυρίδα (Single Window)

∆ιασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των Τελωνείων και των άλλων δημόσιων
Υπηρεσιών μέχρι  by Q4 2014

Ανάπτυξη της Εθνικής Ενιαίας Θυρίδας (Single Window)

24.     Ανάπτυξη του βασικού σχεδίου για ολοκλήρωση των διαδικασιών για ένα σύστημα
σημαίνουσας σημασίας για τους λιμένες και τα αεροδρόμια by Q4 2013

ΥπΝαυτιλίας, 
Επίσης: ΥπΟικ 
(Τελωνεία),  ΥπΑΝΥΠ

Έναρξη υλοποίηση;ς του συστήματος λιμένων 

Τακτική επισκόπηση της εφαρμογής του Σχεδίου ∆ράσεων και αξιολόγηση της
κατάστασης της διεκόλυνσης των διαδικασιών του διασυνοριακού εμπορίου στην Ελλάδα

Πρώτη εξέταση και κατάστρωση στρατηγικού σχεδίου για τηνπερίοδο μετά το 2015 στην
περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου

Τελωνεία, 'άλλες 
Υπηρεσίες, Τράπεζες

∆ράση Εμπλεκόμενοι
2012 2013 2014 2015

Τελωνεία
Επίσης: ΣΕ 

ΥπΟικ,
Επίσης: ΥπΑΑΤ, 
ΥπΑΝΥΠ, ΥπΕΘΑΜ, 
ΥπΠολ, ΥπΝαυτ, 
ΥπΠρΠολ, Εμπορικά 
Επιμελητήρα

ΥπΟικ

25.    Συντονιστική Επιτροπή

Τελωνεία
Επίσης: ΣΕ 

ΥπΑΑΤ

ΥπΟικ

 



 

8. Κινητοποίηση Πόρων 

Η επιτυχής και έγκαιρη υλοποίηση του Οδικού Χάρτη θα χρειαστεί: Δυνατότητα βελτίωσης 

της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών. Ενεργό συμμετοχή και συνεργασία του ιδιωτικού 

τομέα. Ενημέρωση και κατάρτιση της διοίκησης και άλλων υπηρεσιών. Ενεργό συμμετοχή 

και συνεργασία του ιδιωτικού τομέα μέσων των οργάνων εκπροσώπησής τους. 

Διασφάλιση ότι ο εργολάβος θα παραδώσει την πλήρη υλοποίηση της παραγωγικής 

λειτουργίας του ICISnet εγκαίρως. Εφαρμογή όλων των αναγκαίων νομοθετικών 

τροποποιήσεων. Αναγνώριση ευκαιριών για διμερείς συμφωνίες εξωτερικού εμπορίου. 

Κινητοποίηση και παροχή εσωτερικών και εξωτερικών ανθρώπινων, οικονομικών, 

επιστημονικών, νομικών και υλικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων 

συμβούλων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Οδικό Χάρτη ή κριθούν 

αναγκαίες από τη δομή διοίκησης κατά την υλοποίηση. Πρόκειται για μια μακροχρόνια 

δέσμευση, ενώ τα άμεσα επιτεύξιμα αποτελέσματα (quick wins) αποτελούν προτεραιότητα. 

 

8.1  Ανθρώπινο Δυναμικό 
Για την εκτέλεση όλων των δράσεων καθ’ όλη την διάρκεια των 3 ετών, η ανάγκη για ΑΔ 

από την ελληνική διοίκηση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε συνολικά 1917 ανθρωπομήνες. 

 

8.2  Χρηματοδότηση 
Ο ακριβής προϋπολογισμός θα υπολογισθεί κατά την Εναρκτήρια Φάση. 

 

Σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία, τις βέλτιστες πρακτικές και την Ελληνική περίπτωση: 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός για όλες τις δράσεις εκτιμάται στα 14.550.000 ευρώ, 

διαιρεμένα σε 5.000.000 ευρώ για το έτος 1, 6.300.000 ευρώ για το έτος 2 και 3.000.000 

ευρώ για το έτος 3. 

 Το κόστος για το Single Window εκτιμάται στα 8.250.000 ευρώ και για την προεργασία 

σχετικά με το Port Community System στα 555.000 (τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται 

στο σύνολο) 

 Το κόστος για εξωτερικούς συμβούλους εκτιμάται στα 4.110.000 ευρώ. 

 Το κόστος για λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται στα 230.000 ευρώ. 

 Το κόστος για ΙΤ εκτιμάται στα 8.812.000 ευρώ 

 Το κόστος για την κατάρτιση εκτιμάται στα 354.000 ευρώ 

 Το κόστος μετακινήσεων εκτιμάται στα 725.000 ευρώ.   

 

Οι πόροι για την χρηματοδότηση αναμένεται ότι θα καλυφθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 

της Ε.Ε. (π.χ. ΕΣΠΑ: ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση και / ή ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση). 
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9. Συνοπτικά Συμπεράσματα 

Δεδομένης της κατάστασης των δημοσίων οικονομικών στην Ελλάδα και των 

συνεχιζόμενων εξωτερικών ανισορροπιών, που απορρέουν από συσσωρευμένες απώλειες 

ανταγωνιστικότητας, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στον στόχο της διευκόλυνσης των 

εξαγωγών (Trade Facilitation), ώστε να αρχίσει να αναδειχθούν βιώσιμες προοπτικές 

ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, αυτός ο Οδικός Χάρτης αποτελεί μια μεταρρύθμιση ύψιστης 

σημασίας καθώς όχι μόνο θα προκαλέσει ένα τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο, αλλά είναι 

ιδιαίτερα προσανατολισμένος στην ανάπτυξη.  

 

Η υλοποίηση μιας ενοποιημένης Στρατηγικής Διευκόλυνσης του Εξωτερικού Εμπορίου & 

ενός Οδικού Χάρτη θα δώσει μια έντονη ώθηση στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και 

την απασχόληση κατά τρόπο βιώσιμο. Η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση του 

χρόνου και του κόστους εξαγωγών και τέλος η δημιουργία ενός Single Window για τις 

εξαγωγές αποτελούν ενοποιημένα βήματα μιας μοναδικής και κοινής στρατηγικής για την 

διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου. 

 

Με σκοπό την επιτυχή εκτέλεση αυτού του Oδικού Xάρτη, πρέπει να αναληφθεί δέσμευση 

στο ανώτατο επίπεδο. Ως εκ τούτου, η «Επιτροπή Συντονισμού της Εθνικής Στρατηγικής για 

την Διευκόλυνση του Εμπορίου – ΕΣΕΣΔΕΕ” πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε όλη τη 

διαδικασία για να εγγυάται τον συντονισμό και την ομαλή υλοποίηση του οδικού χάρτη. 

Παράλληλα, πρέπει να δημιουργηθεί ένα μηχανισμός αναφοράς όπου όλα τα Υπουργεία 

που συμμετέχουν να αναφέρουν συστηματικά και απευθείας στα υψηλότερα πολιτικά 

επίπεδα. 

 

Ένα ισχυρό πολιτικό κίνητρο και στενή συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων, των αρχών και 

των οικονομικών φορέων είναι παράγοντας κλειδί για την επιτυχή υλοποίηση του Oδικού 

Xάρτη και ως εκ τούτου η ΕΣΕΣΔΕΕ πρέπει να προεδρεύεται από ένα πρόσωπο που θα 

μπορεί να εξασφαλίζει το συντονισμό, επίβλεψη και συνοχή της όλης διαδικασίας. 

 

Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών ελέγχου προς απομάκρυνση των περιττών μέτρων, η 

μείωση του κόστους και του χρόνου εξαγωγών, η εισαγωγή νέων καινοτόμων εργαλείων 

(π.χ. ηλεκτρονική υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων, η ηλεκτρονική υποβολή των 

φορτωτικών εγγράφων, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, η πύλη πληροφόρησης για την 

διευκόλυνση εξαγωγών), η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών εξαγωγών 

μεταξύ των τελωνείων και των άλλων υπηρεσιών (OGAs), η μείωση των φυσικών ελέγχων 

και των ελέγχων τεκμηρίωσης και τέλος η ανάπτυξη του Single Window, όλες αυτές οι 

δράσεις απαιτούν την αναπόσπαστη και αφοσιωμένη προσπάθεια όλων των 

ενδιαφερομένων μερών, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να 

υλοποιηθούν αποτελεσματικά και έγκαιρα.  
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Τα KPIs είναι ουσιώδους σημασίας για την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη, καθώς ορίζουν τα 

σημεία αναφοράς έναντι των οποίων θα μετρηθούν τα αποτελέσματα αυτής της ριζικής 

μεταρρύθμισης. Κάθε δείκτης αντιπροσωπεύει ένα στόχο ο οποίος θα επιτευχθεί και κατά 

προέκταση μια σειρά από δράσεις, όπως περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο. Αποτελούν 

ένα αποτελεσματικό τρόπο για να παρακολουθείται και να ελέγχεται, σε όλα τα στάδια της 

υλοποίησης, η πρόοδος που επιτυγχάνεται, καθώς επίσης και να υποδείξει τους τομείς που 

τυχόν χρήζουν επανεξέτασης, ενώ παρέχουν μια αδιάσειστη εκτίμηση της εμπορικής και 

οικονομικής επίπτωσης των μέτρων διευκόλυνσης εξωτερικού εμπορίου που υιοθετούνται.                 

 

Συνεπώς, η αποδοχή των συμφωνημένων Δεικτών Βασικής Απόδοσης (ΚΡΙs) από τις 

πολιτικές αρχές είναι κεντρικής σημασίας καθώς η χρήση τους προορίζεται για να δώσει την 

δυνατότητα σε όποιους λαμβάνουν αποφάσεις να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε όποιες 

πτυχές της διευκόλυνσης εξωτερικού εμπορίου χρήζουν προτεραιότητας.  

 

Ένα σημείο κλειδί για την επιτυχή υλοποίηση του οδικού χάρτη είναι η κινητοποίηση των 

πόρων. Αυτό αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια και αναφέρεται στη δέσμευση των 

ενδιαφερομένων μερών, την αποδοχή της ανάγκης εξασφάλισης σημαντικών πόρων και 

διάθεσης του αναγκαίου προϋπολογισμού. 

 

Οι πόροι είναι τα οικονομικά και μη οικονομικά εφόδια που βοηθούν την εκπλήρωση των 

στόχων που τίθενται. Συμπεριλαμβάνουν χρήματα, δεξιότητες, εισφορές σε χρόνο και 

υπηρεσίες ανθρώπων, τον εξοπλισμό και τα υλικά. Στην διαδικασία της κινητοποίησης 

πόρων, πρέπει να παρθούν ορισμένες αποφάσεις στρατηγικής: οι εσωτερικοί πόροι 

επαρκούν για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας μεταρρύθμισης ή χρειάζονται και 

εξωτερικοί πόροι; Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πιθανότητα ανεπαρκούς διάθεσης των 

ανθρώπινων πόρων που συστήνονται να μη τεθεί σε κίνδυνο η συνέχιση του έργου των 

Υπουργείων που συμμετέχουν; 

 

Καθώς η υλοποίηση του Οδικού Χάρτη είναι μια διαδικασία με μεγάλη διάρκεια, το 

ανθρώπινο δυναμικό που διατίθεται για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι πλήρως 

δεσμευμένο και σε θέση να αφιερώσει το χρόνο και τις προσπάθειες του αποκλειστικά για 

το έργο αυτό. Ως εκ τούτου, η βιωσιμότητα της επιλογής που γίνεται σε αυτό το στάδιο είναι 

κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου κινητοποίησης πόρων. 

 

Η υλοποίηση του Οδικού Χάρτη και η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων εξαρτώνται από την 

ακριβή εκτίμηση των πόρων που απαιτούνται και την ικανότητα προμήθειας αυτών. 

Αναφέρεται στην αναγνώριση του οράματος, της αποστολής και των στόχων και βάζοντας 

σε θέση εσωτερικά συστήματα και διαδικασίες που επιτρέπουν τις προσπάθειες 

κινητοποίησης πόρων, όπως είναι η αναγνώριση των ρόλων σε κάθε επίπεδο και η 

αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών δυνατοτήτων. Έχοντας 
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ασαφείς ρόλους και ευθύνες θα μπορούσε να προκύψουν σοβαροί κίνδυνοι για το 

σημαντικό αυτό εγχείρημα. 

 

Εκτός από τη κινητοποίηση των πόρων, ωστόσο, ισοδύναμη σημασία θα πρέπει να δοθεί 

στην ανάγκη της διαχείρισης της αλλαγής (change management) και τη δημιουργία μιας 

νέας νοοτροπίας. Για να είναι επιτυχής η μακροπρόθεσμη διαρθρωτική μεταμόρφωση, τα 

ενδιαφερόμενα μέρη τόσο της κυβέρνησης όσο και του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να έχουν 

τη θέληση και την ικανότητα να αλλάξουν συμπεριφορές και πρακτικές που υφίστανται από 

μακρού χρόνου. Οι έμποροι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις κρατικές υπηρεσίες ως 

πελάτες, ενώ την ίδια στιγμή, οι παράγοντες του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να ενδιαφερθούν 

και να συμμετέχουν περισσότερο σε αυτή την διαδικασία μεταρρύθμισης. Η διαχείριση της 

αλλαγής θα πρέπει να ενταχθεί πλήρως στον σχεδιασμό του προγράμματος και στη λήψη 

αποφάσεων και θα πρέπει να βασίζεται σε μια ρεαλιστική εκτίμηση των Υπηρεσιών που 

συμμετέχουν και την ετοιμότητα και την δυνατότητα της επιχειρηματικής κοινότητας για 

αλλαγή. 

 

Οι εξαγωγές είναι σήμερα ο μόνος θετικός δείκτης της Ελληνικής οικονομίας και ως εκ 

τούτου η διευκόλυνση τους είναι μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Κυβέρνησης. 

Αυτός ο Oδικός Χάρτης ξεκινά ένα πολύ φιλόδοξο, ωστόσο ρεαλιστικό εγχείρημα, το οποίο 

θα επιφέρει ουσιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κάνουν τη δουλειά τους οι Έλληνες 

εξαγωγείς. 

 

Η διαδικασία της απλοποίησης και εκσυγχρονισμού των σχετικών διαδικασιών, η 

μεταρρύθμιση καθιερωμένων πρακτικών, η υπέρβαση επίμονων εμποδίων που υφίστανται 

από μακρού χρόνου, η παρουσίαση και εξοικείωση χρηστών με νέα εργαλεία είναι όντως 

πράγματι μια διαρκής διαδικασία, η οποία θα αναπτυχθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια μιας 

πολυετούς χρονικής περιόδου. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες βελτιώσεις οι οποίες 

μπορούν να παραδοθούν βραχυπρόθεσμα και που θα μπορέσουν να επιφέρουν ουσιώδη 

γρήγορα κέρδη, μεταδίδοντας ένα σαφές μήνυμα προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη και 

ιδίως της Ελληνικής κοινότητας εξαγωγέων ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε αυτή τη 

μεταρρύθμιση.  

 

Οι διαδικασίες απλοποίησης των εξαγωγών (όπως προβλέπονται στα βραχυπρόθεσμα και 

μεσοπρόθεσμα σχέδια δράσης) και κατά συνέπεια η ανάπτυξη του Single Window 

(μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης) πρέπει και τα δύο να αποτελούν ξεχωριστά βήματα μιας 

μοναδικής και κοινής στρατηγικής διευκόλυνσης του εξωτερικού εμπορίου. Το πρώτο 

αποτελεί το sine qua non για την επίτευξη του δεύτερου. Το Single Window δεν αποτελεί από 

μόνο του ένα σκοπό αλλά ένα εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής, 

ονομαστικά, μιας απλοποιημένης, αυτοματοποιημένης και εναρμονισμένης ρυθμιστικά 

διαδικασίας για εξαγωγή. Ως εκ τούτου, τα δύο θα πρέπει να θεωρούνται ως μέλη μιας 
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ενοποιημένης προσέγγισης διευκόλυνσης του εμπορίου (Trade Facilitation). 

 

Αυτή η στρατηγική διευκόλυνσης του εξωτερικού εμπορίου μπορεί να αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής αναγέννησης της Ελλάδας. Η πλήρης υλοποίηση αυτού 

του Οδικού Χάρτη, και κατ’ επέκταση της μεταρρύθμισης των διαδικασιών εξαγωγών, 

μπορεί αναμφίβολα να γίνει η ιστορία επιτυχίας και να δώσει το παράδειγμα προς μίμηση 

για άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις.                         

 

        

          

 

 

 

 
 


