
 

Σθμεία Παρζμβαςθσ Γενικοφ Γραμματζα Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων και Εξωςτρζφειασ 

του Υπουργείου Εξωτερικϊν, Ιωάννθ Σμυρλι, ςτθ 3θ Συνεδρίαςθ τθσ Κυβερνθτικισ 

Επιτροπισ Διευκόλυνςθσ Εμπορίου. 

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Δηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ Σρέζεσλ θαη Εμσζηξέθεηαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Εμσηεξηθώλ θαη Πξόεδξνο ηεο Enterprise Greece, Ισάλλεο Σκπξιήο, 

ζπγθάιεζε, σο Σπληνληζηήο, ηε 3
ε
 Σπλεδξίαζε ηεο Κπβεξλεηηθήο Επηηξνπήο 

Δηεπθόιπλζεο Εκπνξίνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο. 

Σπκκεηέρνληεο ήηαλ ν Γ.Γ. Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Δεκόζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, θ. Εκκαλνπήι Μαζηξνκαλώιεο, ν Γ.Γ. Εκπνξίνπ θαη 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Επελδύζεσλ, θ. Σσηήξεο 

Αλαγλσζηόπνπινο, ν Γ. Γ. Δεκόζηαο Τάμεο ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, θ. Κσλζηαληίλνο Τζνπβάιαο, ν Γ.Γ. Χεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο θαη 

Απινύζηεπζεο Δηαδηθαζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Χεθηαθήο Πνιηηηθήο, θ. Λεσλίδαο 

Φξηζηόπνπινο, ν Δηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζόδσλ, θ. Γεώξγηνο 

Πηηζηιήο, ν Γ.Γ. Υπεξεζηώλ Υγείαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο, θ. Ισάλλεο 

Κσηζηόπνπινο,  ν Γ. Γ. Μεηαθνξώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, θ. 

Ισάλλεο Ξηθαξάο, o Γ.Γ. Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, θ. Επάγγεινο Κπξηαδόπνπινο, θαζώο επίζεο 

θαη Εθπξόζσπνο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 

Ο κ. Σμυρλισ τόνιςε ότι το μεταρρυκμιςτικό ζργο για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου 
ςυμβάλλει με κακοριςτικό τρόπο ςτθ ςυλλογικι προςπάκεια για ενίςχυςθ τθσ 
εξωςτρζφειασ που αποτελεί κεντρικό ςτόχο τθσ Κυβζρνθςθσ, αναφζροντασ ότι θ 
απλοποίθςθ και θ ψθφιοποίθςθ των διαδικαςιϊν, αλλά και θ ενίςχυςθ τθσ 
ςυνδεςιμότθτασ τθσ χϊρασ μασ λειτουργοφν προσ όφελοσ των εξαγωγζων, ενϊ 
αποτελοφν και ιςχυρό κίνθτρο για επενδυτζσ.  

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ εγκρίκθκε ομόφωνα ο Οδικόσ 
Χάρτθσ Διευκόλυνςθσ Εμπορίου 2022-2026, ο οποίοσ διαρκρϊνεται γφρω από 
τζςςερισ βαςικοφσ άξονεσ: (α) τθ κεςμικι διακυβζρνθςθ τθσ διευκόλυνςθσ του εμπορίου, 
(β) τθν απλοποίθςθ και ψθφιοποίθςθ των προ-τελωνειακϊν διαδικαςιϊν, (γ) τθν 
υλοποίθςθ τθσ ψθφιακισ ενιαίασ κυρίδασ εξωτερικοφ εμπορίου και (δ) τθν ενίςχυςθ τθσ 
ςυνδεςιμότθτασ τθσ Ελλάδασ με γειτονικζσ χϊρεσ. 

Εντόσ του πλαιςίου αυτοφ, ο Γενικόσ Γραμματζασ τόνιςε ότι αναπτφςςονται 21 
δράςεισ, για τισ οποίεσ θ Ομάδα Εργαςίασ ζχει ορίςει δείκτεσ απόδοςθσ. Οι δράςεισ αυτζσ 
αποςκοποφν, μεταξφ άλλων, ςτθν κακιζρωςθ και ανάπτυξθ τθσ ενιαίασ κυρίδασ εξωτερικοφ 
εμπορίου, τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ με παραγωγικοφσ / εξαγωγικοφσ φορείσ, τθν 
απλοποίθςθ και ψθφιοποίθςθ διαδικαςιϊν, τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με όμορεσ 
χϊρεσ για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου και τθν ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν ςυνεργειϊν 
μεταξφ δθμοςίων φορζων προσ όφελοσ των εξαγωγζων. 

 
Ο κ. Σμυρλισ αναφζρκθκε, τζλοσ, ςτθν πρωτοβουλία επζκταςθσ των πράςινων 
λωρίδων (Green Lanes) – οι οποίεσ αποτελοφν λωρίδεσ ταχείασ διακίνθςθσ βαςικϊν 
αγακϊν - μεταξφ των εταίρων των Δυτικϊν Βαλκανίων και των κρατϊν μελϊν ΕΕ 
που γειτνιάηουν με αυτζσ. Εςτίαςε δε ςτον θγετικό ρόλο τθσ Ελλάδασ ςτθν 
υλοποίθςθ τθσ εν λόγω πρωτοβουλίασ, ωσ γειτνιάηον κράτοσ μζλοσ με δφο χϊρεσ 
των Δυτικϊν Βαλκανίων (Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία).  
 


