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Σςμμεηοσή ηος Γενικού Γπαμμαηέα Διεθνών Οικονομικών Σσέζεων και 
Εξωζηπέθειαρ και Πποέδπος ηηρ Enterprise Greece, Ιωάννη Σμςπλή, ζε 
ζςνάνηηζη ηηρ Ομάδαρ Επγαζίαρ Διεςκόλςνζηρ Εμποπίος (11.05.2022) 
 

 
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ Σρέζεσλ θαη Δμσζηξέθεηαο θαη 
Πξόεδξνο ηεο Enterprise Greece, Ισάλλεο Σκπξιήο, απεύζπλε ραηξεηηζκό ζε 
ζπλάληεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Γηεπθόιπλζεο Δκπνξίνπ κε παξαγσγηθνύο θαη 
εμαγσγηθνύο θνξείο ηεο ρώξαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Οδηθνύ Χάξηε Γηεπθόιπλζεο 
Δκπνξίνπ 2022-2026, πνπ έγηλε δηαδηθηπαθά ηελ Τεηάξηε, 11 Μαΐνπ. 

Ο θ. Σκπξιήο επεζήκαλε όηη ν ζπκπεξηιεπηηθόο ραξαθηήξαο ηεο  κεηαξξύζκηζεο γηα 
ηε δηεπθόιπλζε ηνπ εκπνξίνπ απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο. «Γηα ην ιόγν 
απηό», πξόζζεζε, «θεληξηθό ξόιν ζην ζρεδηαζκό ηνπ λένπ Οδηθνύ Χάξηε 
Γηεπθόιπλζεο Δκπνξίνπ δηαδξακαηίδεη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ παξαγσγηθώλ θαη 
εμαγσγηθώλ θνξέσλ».  

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο αλέθεξε όηη επηδίσμε ηεο Κπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο 
Γηεπθόιπλζεο Δκπνξίνπ είλαη λα πξνρσξήζεη κε ηαρύ βεκαηηζκό ζηελ θαηάξηηζε ηνπ 
Οδηθνύ Χάξηε, ζπγθεληξώλνληαο ηηο απαηηνύκελεο δξάζεηο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ 
εκπνξίνπ, ώζηε απηό λα δηελεξγείηαη κε ηαρύηεηα, πξνβιεςηκόηεηα θαη θαηά ηνλ πιένλ 
νηθνλνκηθό ηξόπν.  

Ο θ. Σκπξιήο ηόληζε όηη ην κεηαξξπζκηζηηθό έξγν γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ εκπνξίνπ 
ζπκβάιιεη κε θαζνξηζηηθό ηξόπν ζηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα ελίζρπζε ηεο 
εμσζηξέθεηαο πνπ απνηειεί θεληξηθό ζηόρν ηεο Κπβέξλεζεο, εζηηάδνληαο ζηελ 
απινπνίεζε, ςεθηνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ, κέζσ ηεο ινγηθήο 
ηεο εληαίαο ζπξίδαο, θαζώο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλδεζηκόηεηαο ηεο ρώξαο.  

Σην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο, παξνπζηάζηεθαλ νη βαζηθνί άμνλεο θαη νη ζηόρνη ηνπ 
Οδηθνύ Χάξηε θαη δεηήζεθε ε ζπκβνιή ησλ θνξέσλ κέζσ ηεο απνζηνιήο 
πξνηεηλόκελσλ δξάζεσλ δηεπθόιπλζεο εκπνξίνπ. 

Σηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ Πξόεδξνη θαη εθπξόζσπνη ηνπ Παλειιελίνπ Σπλδέζκνπ 
Δμαγσγέσλ, ηνπ Σπλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Κξήηεο, ηνπ Σπλδέζκνπ Δμαγσγέσλ (ΣΔΒΔ), 
ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, ησλ Δκπνξηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ 
Δπηκειεηεξίσλ Αζελώλ, Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο, ηνπ Σπλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη 
Βηνκεραληώλ (ΣΔΒ), ηνπ Σπλδέζκνπ Βηνκεραληώλ Διιάδνο (ΣΒΔ), ηεο Οκνζπνλδίαο 
Φνξηεγώλ Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδαο (ΟΦΑΔ), ηεο Incofruit, ηεο Διιεληθήο Έλσζεο 
Τξαπεδώλ, θαζώο θαη άιισλ θνξέσλ.  

 


