S/N

Α

Στόχοι

Δράσεις

Ενίσχυση της γνώσης Α1. Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος &
& πληροφόρησης
διαδικτυακής πύλης εξωστρέφειας

Αναγνωριστική μελέτη για την αποτύπωση της
υφιστάμενης κατάστασης

Επισπεύδων
Φορέας

Τέλος
(αναθεωρημένη
πρόβλεψη)

Κατάσταση

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης /
Enterprise
Greece Υπουργείο
Εξωτερικών

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Έγκριση από την ΓΓΨΠ Έργου :
"Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πύλης του Υπουργείου
Εξωτερικών Agora PLUS, με την ενσωμάτωση των
ΓΓΨΠ
επιχειρησιακών απαιτήσεων της Ελληνικής Εταιρείας
Επενδύσεων & Εξαγωγικού Εμπορίου (Enterprise
Greece)".

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη
(αναθεωρημένη
πρόβλεψη)

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης /
Enterprise
Greece Υπουργείο
Εξωτερικών

Νοεμ. 2016

Φεβρ. 2017

Μάιος 2017

Φεβρ. 2017

Μάιος 2017

Δεκ. 2019

Πρόβλεψη για λήψη
Τεχνικής Βοήθειας
(αρ. 25 του
Κανονισμού
1303/2013 της ΕΕ)

Σχόλια

√

Σύντομη περιγραφή δράσης: Στόχος είναι η πληρέστερη αποτύπωση του
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εξαγωγικής δραστηριότητας, μέσω
της δημιουργίας νέων αλλά και της συμπλήρωσης υφιστάμενων βάσεων
δεδομένων και υπαρχόντων εργαλείων διαδικτυακής ενημέρωσης των εξαγωγέων
(όπως η πύλη “Agora” του ΥΠ.ΕΞ.) και, κυρίως, της εξασφάλισης της διασύνδεσης
/ διαλειτουργικότητας αυτών σε μία ενιαία, δυναμική διαδικτυακή πύλη
ενημέρωσης.

Ολοκληρώθηκε

Σκοπός: Η χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις διαδικτυακές
υποδομές πληροφόρησης και ως προς τις υπηρεσίες υποστήριξης τύπου
helpdesk, που παρέχονται από φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού
τομέα σε υφιστάμενες και εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η
μελέτη ανατέθηκε στην εταιρεία Intraway (Απόφ. Κατακύρωσης 7-11-2016) και
είναι κοινή για τις δράσεις Α1 και Α2 του σχεδίου. Παρελήφθη οριστικά από την
αρμόδια επιτροπή της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ το Φεβρουάριο του 2017 (το τελικό
παραδοτέο έχει δημοσιευθεί στον ιστρότοπο του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης:
http://mindev.gov.gr/images/5.2%20anagnoristiki-meleti-ypodomon-exostrefeiasMartios-2017.pdf ).

Ολοκληρώθηκε

Κατόπιν αξιολόγησης των δύο προτάσεων που απεστάλησαν απο τους
εμπλεκόμενους φορείς η Γεν. Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) απέστειλε
Απόφαση βάσει της οποίας: " εγκρίνεται η πρόταση του ΥΠΕΞ με τίτλο
«Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής Πύλης “Agora”», η οποία περιλαμβάνει και την
ενσωμάτωση των επιχειρησιακών απαιτήσεων της ελληνικής εταιρείας
επενδύσεων και εξαγωγικού εμπορίου με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής
πλατφόρμας προώθησης των εξαγωγών που θα υποστηρίζει τους διακριτούς
ρόλους των δύο φορέων" (βλ. Απόφαση υπ. αρ. 562/Σχ. 164/ 30-5-2017 /Ορθή
Επανάληψη και τηνΟδηγία υπ. αρ. 561/ Σχ. 163/ 30-5-2017/Ορθή Επανάληψη,
που εκδόθηκαν από τη ΓΓΨΠ).
Σύμφωνα με την περιγραφή του ΣΔ, το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε δυο
πυλώνες:
Σκοπός Α΄ ΠΥΛΩΝΑ : Η αποτύπωση του παραγωγικού (εξαγωγικού και εν δυνάμει
εξαγωγικού) δυναμικού της χώρας, μέσω προκαθορισμένου μεθοδολογικού
πλαισίου. Επίσης, στατιστική ενημέρωση για τις εξαγωγές με ανάλυσή τους ανά
κατηγορία, κλάδο, προϊόν, χώρα και γεωγραφική περιφέρεια προορισμού. Τέλος,
καταγραφή και παρουσίαση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων προς
όφελος των εξαγωγέων.
Σκοπός Β΄ΠΥΛΩΝΑ : Αποτύπωση του εξωτερικού περιβάλλοντος της εξαγωγικής
δραστηριότητας. Αφορά στην αναβάθμιση της υπάρχουσας διαδικτυακής πύλης
Agora του Υπουργείου Εξωτερικών και στον εμπλουτισμό της με περισσότερες
δυνατότητες /εφαρμογές, προκειμένου να παρέχεται πιο ολοκληρωμένη
ενημέρωση για τη ζήτηση, τις ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρονται στις
αγορές του εξωτερικού για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε εξέλιξη

Ο ακριβής προσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος εξαρτάται από την έκδοση
της απόφασης ένταξης του έργου και την υπογραφή της Σύμβασης με τον
ανάδοχο του Έργου.

Διαδικασία Έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη του
έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Υπουργείο
Οικονομίας &
Ανάπτυξης

Διαδικασία σχεδιασμού Έργου "Agora Plus" και
υποβολή Τεχνικού Δελτίου

Υπουργείο
Εξωτερικών

Σεπτ. 2017

Μαρτ. 2018

Διαδικασία αξιολόγησης & Απόφαση ένταξης έργου

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης &
ΓΓΨΠ

Μαρτ. 2018

Μάιος 2018

Υπουργείο
Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου
Εξωτερικών

Α2. Αναβάθμιση υπηρεσιών Ηelpdesk

Αναγνωριστική μελέτη για την αποτύπωση της
υφιστάμενης κατάστασης

Λήψη Τεχνικής Βοήθειας (αρ. 25 του Κανονισμού ΕΕ
1303/2013) από τον οργανισμό GIZ (τα στάδια του
αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος λήψης της ΤΒ
αναλύονται στις επόμενες γραμμές)

Ιαν. 2017

Ιουν. 2018

Ιουλ. 2017

Ολοκληρώθηκε με την
έκδοση της υπ' αρ.066
Πρόσκλησης
(17/07/2017) από την
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Στην 4η συνεδρίαση της ΟΔΕ 28.02.2018, εγκρίθηκε επί της αρχής το ΤΔΕ με
συμφωνία ΥΠΕΞ, ΥΠΟΙΑΝ.Για την υποβολή του ΤΔΕ στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ απαιτείται η
αξιολόγηση της αναλυτικής κοστολόγησης από τη ΓΓΨΠ.

Σε εξέλιξη

Ο ακριβής χρόνος σύναψης Σύμβασης εκτέλεσης της Δράσης εξαρτάται από την
Απόφαση ένταξης απο την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και τη διαδικασία ανάθεσης.
Ο προσδιορισμός ενδιάμεσων παραδοτέων και χρονοδιαγράμματος που
αφορούν τη φάση υλοποίησης της Δράσης αναμένεται να προσδιοριστεί μετά
την έκδοση της απόφασης ένταξης Πράξης και την υπογραφή της Σύμβασης με
τον ανάδοχο του Έργου .

Δεκ. 2019

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης /
Enterprise
Greece

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Στην παρούσα φάση:
α) έχει ήδη ολοκληρωθεί η έκδοση σχετικής ανοικτής Πρόσκλησης (Κωδ. 066 , ημ.
λήξης υποβολής Ιουν. 2020) απο το Ε.Π. ΕΠνΕΚ για την υποβολή εγκεκριμένων
απο τη ΓΓΨΠ προτάσεων Έργων.
β) έχει εκδοθεί Απόφαση έγκρισης της ΓΓΨΠ για το σχεδιασμό και υλοποίηση
του Έργου "Agora Plus" από κοινή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ).

√

Νοεμ. 2016

Φεβ. 2017

Ολοκληρώθηκε

Σύντομη περιγραφή δράσης: Η δράση αφορά στη λήψη τεχνικής βοήθειας (βλ.
παρακάτω) για ανάλυση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών helpdesk
όσον αφορά την επάρκεια, την ανάδειξη πεδίων που δεν καλύπτονται, τη
χρηστικότητα και την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, με τελικό στόχο τη
διατύπωση προτάσεων για βελτιστοποίησή τους. Παράλληλα, τα παραδοτέα της
τεχνικής βοήθειας θα ενσωματωθούν στις τελικές προδιαγραφές της νέας
υπηρεσίας helpdesk του Enterprise Greece, για την οποία έχει ήδη κατατεθεί
πρόταση χρηματοδότης μέσω του ΕΣΠΑ.

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η περιγραφόμενη αναγνωριστική μελέτη ανατέθηκε
στην εταιρεία Intraway (Απόφ. Κατακύρωσης 7-11-2016) και είναι κοινή για τις
δράσεις Α1 και Α2 του σχεδίου).Η μελέτη παρελήφθη οριστικά από την αρμόδια
επιτροπή της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ το Φεβρουάριο του 2017 (το τελικό παραδοτέο έχει
δημοσιευθεί στον ιστρότοπο του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης:
http://mindev.gov.gr/images/5.2%20anagnoristiki-meleti-ypodomon-exostrefeiasMartios-2017.pdf ).

Προσοχή: Επισημαίνεται ότι τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης μεταξύ
SRSS - GIZ, τα οποία εμφανίζονταν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, έχουν
παραλειφθεί εδώ για λόγους οικονομίας χώρου.

1

S/N

Στόχοι

Δράσεις

Επισπεύδων
Φορέας

Activity 2.1.1 Identification and selection of relevant
trade impediments

Activity 2.1.2 Definition of content and services
provided by the help-desk
Activity 2.2.1 Development of modes of operations
and IT set-up for the help-desk

Activity 2.3.1 Preparation of ToR

Έναρξη
(αναθεωρημένη
πρόβλεψη)

Τέλος
(αναθεωρημένη
πρόβλεψη)

Κατάσταση

Φεβρ. 2017

Αυγ. 2017

Ολοκληρώθηκε

Απρ. 2017

Οκτ. 2017

Ολοκληρώθηκε

Μαίος 2017

Νοεμ. 2017

Ολοκληρώθηκε

Αυγ. 2017

Ιαν. 2018

Ολοκληρώθηκε

Υπουργείο
Έκδοση πρόσκλησης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ Οικονομίας και
ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
Ανάπτυξης

Απρ. 2017

Οκτ. 2017

Ολοκληρώθηκε με την
έκδοση της υπ' αρ.073
Πρόσκλησης
(10/11/2017) από την
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Σχεδιασμος έργου, υποβολή Τεχνικού Δελτίου Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης /
Enterprise
Greece

Νοεμ.2017

Ιαν. 2018

Ολοκληρώθηκε

Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός
διαγωνισμόςγια επιλογή αναδόχου

Enterprise
Greece

Ιαν. 2018

Φεβ.2018

Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση έργου

Enterprise
Greece

Μαρ. 2018

Μαρτιος 2019

Σε εξέλιξη

Β

Σχόλια

Οι όροι παροχής και τα παραδοτέα της τεχνικής βοήθειας περιγράφονται
αναλυτικά στη σύμβαση (ToR) μεταξύ GIZ και Ε. Επιτροπής (SRSS) που υπεγράφη
τον Ιανουάριο του 2017 (βλ. ειδικότερα Work Package 2: TA to set up a help
desk).Σημειώνεται ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία
συμβασιοποίησης της τεχνικής βοήθειας μεταξύ της Ε. Επιτροπής και του
παρόχου (GIZ), όπως και στην έναρξη του προγράμματος ΤΒ. Η παροχή Τεχνικής
Βοήθειας πραγματοποιείται πλέον κανονικά, από τον Ιούνιο του 2017 οπότε και
ολοκληρώθηκε η διαδικασία τοποθέτησης project manager στην Αθήνα και
επιλογής στελεχών της GIZ. Το επικαιροποιημένο χρονοδιαγράμμα που
παρουσιάζεται εδώ εγκρίθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης του
προγράμματος ΤΒ, η οποία συνεδρίασε στις 10/10/17 (συμμετέχουν GIZ, SRSS &
Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας).

Σημειώνεται ότι στο αρχικό χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Δράσης, όπως
κατατέθηκε το Μάρτιο του 2016, αποτυπωνόταν μόνο η παραλαβή της τεχνικής
βοήθειας, ενώ δεν υπήρχε αποτύπωση των διαδικασιών ένταξης στο ΕΣΠΑ όπως
και υλοποίησης των σχετικών με το helpdesk έργων . Το εδώ καταγεγραμμένο
χρονοδιάγραμμα προέκυψε αργότερα, βάσει των προτάσεων που έχουν ήδη
κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΣΠΑ (Διαχειριστική Αρχή) από το EG
(υπό μορφή εντύπων εξειδίκευσης) για τα έργα που αφορούν τη δημιουργία
αναβαθμισμένης υπηρεσίας helpdesk. Έχει ήδη εκδοθεί η σχετική πρόσκληση (υπ.
αρ. 073 / 10/11/2017) στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 11i του
ΕΠΑνΕΚ .

√

Η επεξεργασία του ΤΔΕ έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η επικύρωση από ΔΣ
Enterprise Greece.

√

Η τεχνική βοήθεια (βλ. ανωτέρω) προβλέπεται να καλύψει και τις απαιτήσεις σε
ό,τι αφορά τις διαδικασίες δημοπράτησης των έργων (αναλυτική περιγραφή
περιεχομένου και τεχνικών απαιτήσεων για την προκήρυξη του διαγωνισμού που
θα πραγματοποιηθεί).
Ο προσδιορισμός των ενδιάμεσων παραδοτέων του έργου και του συναφούς
χρονοδιαγράμματος θα γίνει στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων δράσεων
του προγράμματος τεχνικής βοήθειας που θα προσφέρει ο GIZ.

Α3. Προδιαγραφές για προγράμματα κατάρτισης σε Επιτροπή
θέματα εξωστρέφειας
Εξωστρέφειας

Ενδυνάμωση των
δομών και
λειτουργιών της
Οικονομικής
Διπλωματίας

Πρόβλεψη για λήψη
Τεχνικής Βοήθειας
(αρ. 25 του
Κανονισμού
1303/2013 της ΕΕ)

√

Σύντομη περιγραφή δράσης: Η δράση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου
προδιαγραφών και κριτηρίων βάσει των οποίων θα αξιολογούνται και θα
εγκρίνονται προτάσεις πιστοποιημένων φορέων κατάρτισης για δημόσια
χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς και προγραμμάτων
συμβουλευτικής (επί τόπου – στην έδρα της επιχείρησης) σε εξαγωγικές και εν
δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η υλοποίηση της δράσης αυτής συνεπάγεται
την παραλαβή της τεχνικής βοήθειας (στο πλαίσιο του WP 3 του προγράμματος
ΤΒ που παρέχεται από τον GIZ - βλέπε παρακάτω), τα πορίσματα της οποίας
πρόκειται να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν από τη Διυπουργική Επιτροπή
για την Εξωστρέφεια.

Λήψη Τεχνικής Βοήθειας αρ. 25 από τον οργανισμό
GIZ (Το σχετικό παραδοτέο της ΤΒ περιγράφεται στην
επόμενη γραμμή)

Προσοχή: Επισημαίνεται ότι τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης μεταξύ
SRSS - GIZ, τα οποία εμφανίζονταν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, έχουν
παραληφθεί εδώ για λόγους οικονομίας χώρου.

Activity 3.1.3 Definition of eligibility criteria for the
financing of training and consultation programs,
which are targeting export companies.

Οι όροι παροχής και τα παραδοτέα της τεχνικής βοήθειας περιγράφονται
αναλυτικά στη σύμβαση (ToR) μεταξύ GIZ και Ε. Επιτροπής (SRSS) που υπεγράφη
τον Ιανουάριο του 2017 (βλ. ειδικότερα Work Package 3/ Activity 3.1.3: Definition
of eligibility criteria etc.). Σημειώνεται ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στη
διαδικασία συμβασιοποίησης της τεχνικής βοήθειας μεταξύ της Ε. Επιτροπής και
του παρόχου (GIZ), όπως και στην έναρξη του προγράμματος ΤΒ. Η παροχή
Τεχνικής Βοήθειας πραγματοποιείται πλέον κανονικά, από τον Ιούνιο του 2017
οπότε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία τοποθέτησης project manager στην Αθήνα
και επιλογής στελεχών της GIZ. Το επικαιροποιημένο χρονοδιαγράμμα που
παρουσιάζεται εδώ εγκρίθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης του
προγράμματος ΤΒ στις 10/10/17 (συμμετέχουν GIZ, SRSS & Γερμανικό Υπουργείο
Οικονομίας και Ενέργειας).

Σεπτ. 2017

Ιαν. 2018

Σε εξέλιξη

Σύντομη περιγραφή δράσης: Στόχος είναι (μέσω διαμόρφωσης κατάλληλου
μεθοδολογικού πλαισίου) η ομοιογένεια και τυποποίηση των διαδικασιών των
Αρχών Εξωτερικού (Γραφείων Ο.Ε.Υ.) για τη συστηματική παρακολούθηση και
ανάλυση των διεθνών αγορών, καθώς και για την παροχή στοιχείων στους
ενδιαφερόμενους με τρόπο συνεκτικό, ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο.

Β1. Εκπόνηση οδηγών επιχειρηματικότητας

Υπουργείο
Εξωτερικών

Διαδικασία Έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη του
έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Ιαν. 2017

Μάρτ. 2017

Ολοκληρώθηκε

Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Μάιος 2017

Σεπτ. 2017

Ολοκληρώθηκε
Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές καθώς η έναρξη & διάρκεια της διαγωνιστικής
διαδικασίας και ο ακριβής χρόνος υπογραφής της Σύμβασης, εξαρτώνται από την
ομαλή διεξαγωγή της διαγων. διαδικασίας (τυχόν ενστάσεις).

Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός
διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου Υποέργου 1

Υπουργείο
Εξωτερικών

Ιαν. 2018

Σεπτ. 2018

Υπογραφή σύμβασης και εκτέλεση Υποέργου 1:
Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου υλοποίησης
οδηγών επιχειρηματικότητας και ερευνών αγοράς και
πληροφορικού
Υπουργείο
εργαλείου αξιοποίησης δεδομένων – εφαρμογή με
Εξωτερικών
την εκπόνηση 57 οδηγών επιχειρηματικότητας για τις
αγορές στόχους του εξωτερικού
όπου υφίστανται και τα Γραφεία ΟΕΥ.

Οκτ.. 2018

Σεπτ. 2019

Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός
διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου Υποέργου 2

Υπουργείο
Εξωτερικών

Αυγ. 2019

Απριλ. 2020

Υπογραφή σύμβασης και εκτέλεση Υποέργου 2:
Διάχυση των αποτελεσμάτων με τη διοργάνωση
Ημερών Πληροφόρησης

Υπουργείο
Εξωτερικών

Μάιος 2020

Ιαν. 2022

Ο προσδιορισμός των ενδιάμεσων παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος που
αφορούν τη φάση υλοποίησης θα οριστιστικοποιηθεί μετά την κατάρτιση της
προκήρυξης του διαγωνισμού, την κατακύρωση & υπογραφή Σύμβασης με τον
Ανάδοχο.

2

S/N

Στόχοι

Δράσεις

Β2. Αναβάθμιση λειτουργίας γραφείων
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσων (ΟΕΥ)

Επισπεύδων
Φορέας

Κατάσταση

Πρόβλεψη για λήψη
Τεχνικής Βοήθειας
(αρ. 25 του
Κανονισμού
1303/2013 της ΕΕ)

Σχόλια

Η απόκλιση μεταξύ αρχικού και αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του Έργου
οφείλεται αφενός στην εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου, βάσει του
οποίου απαιτείται έγκριση των έργων ΤΠΕ από την ΓΓΨΠ και αφετέρου στον
απαιτούμενο χρόνο για το σχεδιασμό σχετικής Πρόσκλησης από το Ε.Π. ΕΠΑνΕΚ
του ΕΣΠΑ.

Διαδικασία Έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη του
έργου στο ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Ιαν. 2017

Απόφαση έγκρισης από τη ΓΓΨΠ

Ιουλ. 2017

Ιαν. 2018

Σε εξέλιξη

Κατόπιν επικοινωνίας ΥΠΕΞ- ΓΓΨΠ, η έγκριση του έργου αναμένεται εντός
Μαρτίου.

Υποβολή ΤΔΠ

Ιαν. 2018

Φεβρ. 2018

Σε εξέλιξη

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία υποβολής του ΤΔΠ στο Ε.Π . ΕΠΑνΕΚ εξαρτάται
από την απαιτούμενη έγκριση της ΓΓΨΠ.

Φεβρ. 2018

Φεβρ. 2018

Ιουλ. 2017

Ολοκληρώθηκε
Στην παρούσα φάση:
α) έχει ήδη ολοκληρωθεί η έκδοση σχετικής ανοικτής Πρόσκλησης (ημ. λήξης
υποβολής Ιουν. 2020) απο το Ε.Π. ΕΠνΕΚ για την υποβολή εγκεκριμένων απο τη
ΓΓΨΠ προτάσεων Έργων.
β) έχει σταλεί για έγκριση η πρόταση Έργου "Αναβάθμιση λειτουργίας Γραφείων
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσων (ΟΕΥ) " στη ΓΓΨΠ (Ιουλ. 2017)

Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός
διεθνής διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου για το
Υποέργο «Τυποποίηση & Πιστοποίηση διαδικασιών
των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία
ΟΕΥ»

Φεβρ. 2018

Φεβ. 2019

Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές καθώς η έναρξη & διάρκεια της διαγωνιστικής
διαδικασίας και ο ακριβής χρόνος υπογραφής της Σύμβασης, εξαρτώνται από την
απόφαση ένταξης (έγκριση του ΤΔΠΠ) και την ομαλή διεξαγωγή της διαγων.
διαδικασίας (τυχόν ενστάσεις).

Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση
υποέργου με ενδιάμεσα παραδοτέα που
περιγράφονται στις επόμενες γραμμές:

Μάρτ. 2019

Αυγ. 2019

Ο προσδιορισμός των ενδιάμεσων παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος που
αφορά τη φάση υλοποίησης του έργου είναι ενδεικτικός.

Μελέτη - προσαρμογή στο ISO 9001:2015 και
ανάπτυξη στο λογισμικό
(άδειες-εκπαίδευση χρηστών- εγκατάστασηπαραμετροποίηση)

Μαρτ.2019

Αυγ. 2019

Δημοσίευση προκήρυξης & δημόσιος ανοικτός
διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου για το Υποέργο
«Πιστοποίηση Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων»

Μάιος 2019

Οκτ. 2019

Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση
υποέργου με ενδιάμεσα παραδοτέα που
περιγράφονται στις επόμενες γραμμές:

Noε. 2019

Οκτ. 2022

Πιστοποίηση - Αξιολόγηση Επιθεωρητών, 2 Ετήσιες
Επιτηρήσεις , εκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών.

Noε. 2019

Οκτ. 2022

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις, με ίδια μέσα.

Noε. 2019

Οκτ. 2022

Δημοσίευση προκηρυξης & δημόσιος ανοικτός
διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου για το Υποέργο
«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικού
εξοπλισμού »

Μαι. 2019

Αυγ. 2019

Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο και εκτέλεση
υποέργου με ενδιάμεσα παραδοτέα που
περιγράφονται στις επόμενες γραμμές:

Σεπ. 2019

Οκτ. 2019

Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού

Σεπ. 2019

Οκτ. 2019

Μάιος 2020

Οκτ. 2022

Ενέργειες δημοσιότητας σχετικά με την απόκτηση
πιστοποιητικού ISO από τα Γραφεία ΟΕΥ , με ίδια
μέσα.

Γ

Τέλος
(αναθεωρημένη
πρόβλεψη)

Υπουργείο
Εξωτερικών

Διαδικασία αξιολόγησης & απόφαση ένταξης έργου

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

Έναρξη
(αναθεωρημένη
πρόβλεψη)

Γ1. Σύστημα διοίκησης

Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές καθώς η έναρξη & διάρκεια της διαγωνιστικής
διαδικασίας και ο ακριβής χρόνος υπογραφής της Σύμβασης, εξαρτώνται από την
απόφαση ένταξης (έγκριση του ΤΔΠΠ) και την ομαλή διεξαγωγή της διαγων.
διαδικασίας (τυχόν ενστάσεις).

Ο προσδιορισμός των ενδιάμεσων παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος που
αφορούν τη φάση υλοποίησης του έργου είναι ενδεικτικός.

Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές καθώς η έναρξη & διάρκεια της διαγωνιστικής
διαδικασίας και ο ακριβής χρόνος υπογραφής της Σύμβασης, εξαρτώνται από την
απόφαση ένταξης (έγκριση του ΤΔΠ) και την ομαλή διεξαγωγή της διαγων.
διαδικασίας (τυχόν ενστάσεις).

Ο προσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος που αφορούν τη φάση υλοποίησης
του έργου είναι ενδεικτικός.

Σύντομη περιγραφή δράσης: Προωθείται η δημιουργία σειράς νέων θεσμικών
οργάνων: Αφενός, διϋπουργικής «Επιτροπής Εξωστρέφειας», η οποία έχει ήδη
συσταθεί με απόφαση του Πρωθυπουργού το Μάρτιο του 2016, και λειτουργεί
ως συντονιστικό όργανο (αποτελούμενο από Υπουργούς και Γεν. Γραμματείες
Υπουργείων) σε ανώτερο επίπεδο λήψης αποφάσεων για την πολιτική
εξωστρέφειας. Αφετέρου, η σύσταση «Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας», η
οποία συστάθηκε με απόφαση της «Επιτροπής Εξωστρέφειας» και λειτουργεί ως
βασική υποστηρικτική δομή αυτής, για το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων
φορέων και υπηρεσιών. Προβλέφθηκε, επιπλέον, η σύσταση δυο διαρκών
ομάδων έργου, οι οποίες έχουν ήδη συγκροτηθεί και λειτουργούν (βλ. κατωτέρω,
Γ1α & Γ1β).

Επιτροπή
Εξωστρέφειας

Σύσταση (Διϋπουργικής) Επιτροπής Εξωστρέφειας

Μαρτ. 2016

Ολοκληρώθηκε

Συγκροτήθηκε με απόφαση Πρωθυπουργού το Μάρτιο του 2016 (Αποφ. Υ132,
ΦΕΚ Β’ 631 / 9-3-2016, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφ. Y149, ΦΕΚ Β’ 1529 / 305-2016 & Υ221, ΦΕΚ Β’ 4116 / 21/12/2016) και έχει συνεδριάσει ήδη 3 φορές
(31/03/2016, 27/06/2016 & 04/07/2017). Ενέκρινε το ΣΔ στην 1η συνεδρίαση της.

Σύσταση Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας

Ιουν. 2016

Ολοκληρώθηκε

Συστάθηκε με απόφαση της "Επιτροπής Εξωστρέφειας» κατά τη 2η συνεδρίασή
της (27/06/2016) και έχει ως τώρα συνεδριάσει 3 φορές (27/09/2016, 06/06/2017
& 06/09/2017) .

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

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

Ιούνιος 2016

Δεκ. 2016

Ολοκληρώθηκε

Νοέμβριος 2017

Ολοκληρώθηκε

Συστάθηκε με απόφαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας (2η συνεδρίαση,
27/6/2016) και εκπροσωπούνται, κατ’ αρχήν, σε αυτή οι ακόλουθοι φορείς: ΥΠΕΞ
(Γραφείο ΓΓΔΟΣ, Γραφείο τ. ΥΦΥΠΕΞ, ΕΥΣΧΕΠ), Υπουργείο Οικονομίας &
Ανάπτυξης (ΓΓΒ, ΓΓ ΕΣΠΑ), Enterprise Greece, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, ΠΣΕ.
Έχει συγκληθεί 3 φορές (1/12/16, 09/1/17 & 23/10/2017).

Σε πρώτη φάση ολοκληρώθηκε η κατάρτιση ενιαίου πίνακα χρηματοδοτικών
δράσεων / μέσων / εργαλείων και προγραμμάτων που αφορούν την εξωστρέφεια
και υλοποιούνται από διαφορετικούς φορείς. Ο πίνακας έχει δημοσιευθεί στον
ιστότοπο του ΥΠΟΙΑΝ.

3

S/N

Στόχοι

Δράσεις

Επισπεύδων
Φορέας

Παρακολούθηση των νέων προκηρύξεων

Έναρξη
(αναθεωρημένη
πρόβλεψη)

Τέλος
(αναθεωρημένη
πρόβλεψη)

Ιαν. 2017

Διαρκής / τακτικά
επαναλαμβανόμενη
δράση

Κατάσταση

Πρόβλεψη για λήψη
Τεχνικής Βοήθειας
(αρ. 25 του
Κανονισμού
1303/2013 της ΕΕ)

Αποτίμηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν και
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
Διάχυση της πληροφόρησης αναφορικά με τις
χρηματοδοτικές δράσεις / μέσα / εργαλεία και
προγράμματα που αφορούν την εξωστρέφεια και
υλοποιούνται από διαφορετικούς φορείς
στοχευμένων ενημερωτικών ημερίδων ή/και
workshop

Ιαν. 2017

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

Σεπτ. 2016

Αφορά εν ισχύει ή σχεδιαζόμενες χρηματοδοτικές δράσεις, εργαλεία και
προγράμματα. Σε ό,τι αφορά τη διάχυση της πληροφόρησης, συνδιοργανώθηκε
στην Αθήνα (από το ΥΠΟΙΑΝ και το ΕΒΕΑ) στις 21/11/2017 ενημερωτική εκδήλωση
με τίτλο "Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων". Ανάλογη
εκδήλωση προγραμματίζεται στη Θεσσαλονίκη εντός Α' τριμήνου 2018.

Διαρκής / τακτικά
επαναλαμβανόμενη
δράση

Διαρκής / τακτικά
επαναλαμβανόμενη
δράση

Νοεμ. 2016

Νοεμ. 2017

Διαμόρφωση διαρκούς πλαισίου συνεργασίας /
συντονισμού των φορέων υλοποίησης δράσεων
εξωστρέφειας. Κατάρτιση διαδικασιών
προγραμματισμού / συντονισμού δράσεων
εξωστρέφειας και μεθοδολογίας παρακολούθησης
και αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους - Λήψη
Τεχνικής Βοήθειας αρ. 25 από τον οργανισμό GIZ (τα
στάδια του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος
λήψης της ΤΒ αναλύονται στις επόμενες γραμμές)

Μαρτ. 2017

Δεκ. 2017

Activity 3.1.1 Analysis of the current status of statefunded export promotion activities in Greece

Μάρτιος 2017

Απρ. 2017

Ολοκληρώθηκε

Activity 3.1.2 Methodology for identifying export
opportunities and export promotion instruments

Ιουν. 2017

Δεκ. 2017

Σε εξέλιξη

Activity 3.2.1 Preparation of a framework for
planning, coordination and evaluation of export
promotional measures

Νοεμ. 2017

Μαρ. 2018

Σε εξέλιξη

Τροποποίηση του ισχύονοτος οργανισμού του Υπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης/ ορισμός σημέιων επαφής
σε άλλους φορείς/ στελεχειακή - υλικοτεχνική
υποδομή

Συστάθηκε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιχειρησιακής Ομάδας
Εξωστρέφειας (27/09/2016) και εκπροσωπούνται, κατ’ αρχήν, οι ακόλουθοι
φορείς: ΥΠΕΞ (Γραφείο ΓΓΔΟΣ, Β1 & Β8 Δνση, ΕΔΥΠΕΞ), Υπουργείο Οικονομίας &
Ανάπτυξης, Enterprise Greece, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
Γενική Γραμματεία Συντονισμού, Υπουργείο Τουρισμού (ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής
& Ανάπτυξης, ΕΟΤ), Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, ΠΣΕ.
Έχει συγκληθεί 4 φορές (16/11/16, 09/01/17, 23/10/2017 & 18/12/2017).

Ολοκληρώθηκε

Δημιουργία κοινού, διαδικτυακού ημερολογίου
δραστηριοτήτων

Γ2. Διαχείριση κρίσεων

Σχόλια

Κατά την 1η συνεδρίαση της Ομάδας (16/11/2016) αποφασίστηκε η δημιουργία
κοινού ημερολογίου δραστηριοτήτων, το οποίο θα επικαιροποιείται τακτικά και
όπου θα συμμετάσχουν πιλοτικά το ΥΠΕΞ, ο ΕΟΤ, το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων και το Enterprise Greece. Στη συνέχεια θα επιδιωχθεί η συμμετοχή και
άλλων φορέων, με συστηματική παρουσία στο εξωτερικό. Το ημερολόγιο αυτό
είναι δημόσια προσβάσιμο μέσω διαδικτύου (στην διαδικτυακή πύλη «ΑGORA»
του ΥΠΕΞ - http://www.agora.mfa.gr/imerologio). Η δημιουργία του εν λόγω
ημερολογίου υιοθετήθηκε και από τη διϋπουργική "Επιτροπή Εξωστρέφειας", η
οποία κατά την τελευταία συνεδρίασή της (4/7/17) έδωσε κατευθύνσεις για την
ολοκλήρωσή του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ των ανωτέρω εμπλεκομένων φορέων σε ό,τι αφορά τον
προγραμματισμό δράσεων για το 2018, έγινε έγκαιρα η ανάρτηση αυτών στο
δημόσιο διαδικτυακό ημερολόγιο AGORA του ΥΠΕΞ . Παράλληλα, με επιστολή
του ΓΓ ΥΠΟΙΑΝ (27/11/2017) προσκλήθηκαν, αφενός οι 13 Περιφέρειες της χώρας
και, αφετέρου, η ΚΕΕΕ να συνεισφέρουν στο ημερολόγιο. Η Β1 Δ/νση του ΥΠΕΞ,
ως Διαχειριστής του Ημερολογίου, έχει ήδη συντάξει κατάλογο πιθανών
συνεργειών, οι οποίες και θα μελετηθούν ως προς την δυνατότητα υλοποίησής
τους από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ολοκληρώθηκε

√

Προσοχή: Επισημαίνεται ότι τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης μεταξύ
SRSS - GIZ, τα οποία εμφανίζονταν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, έχουν
παραλειφθεί εδώ για λόγους οικονομίας χώρου.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης συνίσταται στην παραλαβή της τεχνικής
βοήθειας (μέσω συνεργασίας του παρόχου αυτής με την εδώ περιγραφόμενη
Ομάδα), ενώ τελεί υπό τη συνολική εποπτεία της διυπουργικής "Επιτροπής
Εξωστρέφειας". Οι όροι παροχής και τα παραδοτέα της τεχνικής βοήθειας
περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση (ToR) μεταξύ GIZ και Ε. Επιτροπής (SRSS)
που υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2017 για το ΥΠΟΙΑΝ (βλ. ειδικότερα Work
Package 3).Σημειώνεται ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία
συμβασιοποίησης της τεχνικής βοήθειας μεταξύ της Ε. Επιτροπής και του
παρόχου (GIZ), όπως και στην έναρξη του προγράμματος ΤΒ. Η παροχή Τεχνικής
Βοήθειας πραγματοποιείται πλέον κανονικά, από τον Ιούνιο του 2017 οπότε και
ολοκληρώθηκε η διαδικασία τοποθέτησης project manager στην Αθήνα και
επιλογής στελεχών της GIZ. Το επικαιροποιημένο χρονοδιαγράμμα που
παρουσιάζεται εδώ εγκρίθηκε από την Επιτροπή παρακολούθησης του
προγράμματος ΤΒ, η οποία συνεδρίασε στις 10/10/17 (συμμετέχουν GIZ, SRSS &
Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας).
Σύντομη περιγραφή: Σε ανταπόκριση προς σχετικά αιτήματα των φορέων
εκπροσώπησης των εξαγωγέων, το σύστημα διοίκησης προβλέπει την ανάπτυξη
ενός πλαισίου διαχείρισης κρίσεων για τη συντονισμένη αντιμετώπιση έκτακτων
περιστατικών ή καταστάσεων που επηρεάζουν δυσμενώς την εξαγωγική
δραστηριότητα της χώρας.

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Μάρτιος 2016

Οκτ.2017

Ολοκληρώθηκε (Π.Δ.
147/2017, ΦΕΚ Α' 192,
13-12-2017)

Συμπερίληψη αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας (επιπέδου τμήματος) στον
αναθεωρημένο Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης - αρ. 28,
παρ.3 (α).
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