
Λειτουργία Εθνικοφ Παρατηρητηρίου Εμπορίου 

Ολοκληρϊθηκε και μπορεί πλζον να αξιοποιηθεί τόςο από την πλευρά του υπουργείου όςο 

και από εκείνη του εμπορικοφ κόςμου, καθϊσ επίςησ και να ςυνδεθεί με άλλεσ δράςεισ 

όπωσ τα Ανοιχτά Κζντρα Εμπορίου (ΑΚΕ), η πορεία του ζργου «Δημιουργία και Πιλοτική 

Λειτουργία του Εθνικοφ Παρατηρητηρίου Εμπορίου (ΕΠΕ)». Αυτό ανακοινϊθηκε χθεσ, 

ζπειτα από ςυνάντηςη του προζδρου τησ ΕΣΕΕ, Βαςίλη Κορκίδη, με τον υφυπουργό 

Ανάπτυξησ, Θανάςη Σκορδά. Ο πρόεδροσ τησ ΕΣΕΕ ευχαρίςτηςε τον υφυπουργό για την 

τελική υπογραφή, καθϊσ και τη Γ.Γ. Εμπορίου που, όπωσ είπε, πίςτεψε και βοήθηςε ςτην 

υλοποίηςη του ζργου. «Επιδίωξη όλων μασ είναι πλζον η καλφτερη δυνατή αξιοποίηςή του, 

προσ όφελοσ του ελληνικοφ εμπορίου και τησ επιχειρηματικότητασ», ανζφερε ο κ. 

Κορκίδησ. 

Πρόκειται, ειδικότερα , για ζνα ζργο που ςχεδιάςτηκε από την ΕΣΕΕ ςε ςυνεργαςία με τισ 

υπηρεςίεσ του υπουργείου Ανάπτυξησ και τησ ΓΙ. Εμπορίου και υλοποιήθηκε από την 

κοινοπραξία τησ ΕΣΕΕ με την ICAP. 

Το ζργο περιλαμβάνει ςειρά μελετϊν (επαναλαμβανόμενων και one-off) για τον κλάδο του 

εμπορίου, ηλεκτρονικό εξοπλιςμό και εφαρμογζσ, καθϊσ και την παροχή βάςησ 

μικροοικονομικϊν δεδομζνων για δείγμα εμπορικϊν επιχειρήςεων. 

Επιγραμματικά, ςτο αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνονται: 

 Ανάπτυξη βάςησ δεδομζνων (δημογραφικϊν, επιχειρηματικϊν και οικονομικϊν 

ςτοιχείων) για τισ ελληνικζσ εμπορικζσ επιχειρήςεισ και ανάπτυξη διαδικτυακήσ 

πφλησ. 

 Γεωγραφική αποτφπωςη του λιανικοφ εμπορίου ςτισ κυριότερεσ πόλεισ τησ χϊρασ. 

 Εκπόνηςη γενικϊν και εξειδικευμζνων ερευνϊν και μελετϊν για το εμπόριο, τόςο 

ςε κλαδικό όςο και ςε περιφερειακό επίπεδο. 

 Για τη βελτίωςη τησ λειτουργικότητασ και τησ ποιότητασ του ζργου η κοινοπραξία 

προζβη ςτην εγκατάςταςη πρόςθετου εξοπλιςμοφ και την εκπόνηςη μιασ ςειράσ 

πρόςθετων μελετϊν. 

 Το ζργο αποτελεί ίςωσ την πιο οργανωμζνη και ςυςτηματική βάςη 

παρακολοφθηςησ των εξελίξεων ςτο εμπόριο ςτη χϊρα και ιδανικό εργαλείο για τη 

χάραξη πολιτικήσ. Στην παροφςα φάςη το αντικείμενο του ζργου ζχει ςχεδόν ςτο 

ςφνολό του ολοκληρωθεί και επίκειται η δημοςιοποίηςη των αποτελεςμάτων και η 

διενζργεια κατάλληλων ημερίδων και workshop. 
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