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ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Αύξηση της αποδοτικότητας στις

συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων

ΣΤΟΧΟΣ 1.1

ΣΤΟΧΟΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ 2

ΣΤΟΧΟΣ 1.2
Προτεραιότητα στην καθολική
υιοθέτηση της ηλεκτρονικής

τιµολόγησης

ΣΤΟΧΟΣ 3

ΣΤΟΧΟΣ 4
Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης µέσω

της αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Διευκόλυνση του διασυνοριακού 
εµπορίου, µέσω βελτιστοποίησης των 
διαδικασιών που διεκπεραιώνονται

στα τελωνεία

Αύξηση της διαφάνειας στην
εφοδιαστική αλυσίδα µέσω της 

αξιοποίησης συστηµάτων
ιχνηλασιµότητας

Διεύρυνση της χρήσης των 
ηλεκτρονικών προµηθειών στις 

συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων 
και στις συναλλαγές µε το 

Δηµόσιο

// Ψηφιακή Οικονοµία

// Τέσσερις Κρίσιµες Παρεµβάσεις  

Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας προδιαγράφεται τόσο στην Εθνική 
Στρατηγική Ανάπτυξης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας όσο και 
στον Οδικό Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Διασυνοριακού 
Εµπορίου.

Κοινός παρονοµαστής, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) µε απτές και µετρήσιµες επιπτώσεις 
στην οικονοµία και στις θέσεις εργασίας.



κέρδος στις δηµόσιες
προµήθειες ανάλογα µε
τοv βαθµό διεξαγωγής

e-auctions

εξοικονόµηση στις προµήθειες υγείας
ανάλογα µε τον βαθµό διεξαγωγής
e-auctions

µείωση στα διοικητικά
έξοδα των δηµoσίων
προµηθειών

Έως €200 εκ.

Έως €400 εκ.

Έως €70 εκ.

Έως €135 εκ.
εξοικονόµηση στις προµήθειες

ΟΤΑ ανάλογα µε τον βαθµό
διεξαγωγής e-auctions

// Οφέλη: Ταχύτερες, Φθηνότερες,
Απλούστερες Διαδικασίες

Έως 38% αύξηση
της παραγωγικότητας
ανά παραγγελία

Έως €4 δισ. οφέλη
ετησίως, σε σηµαντικούς
κλάδους της εθνικής οικονοµίας
από την καθολική χρήση
ηλεκτρονικών δηµοπρασιών

Έως €1,4 δισ. οφέλη ετησίως,
εφόσον η Ελλάδα προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο χρήσης ηλεκτρονικών προµηθειών

Έως 15% µείωση
του λειτουργικού κόστους
διαχείρισης παραγγελιών

Έως 18%
µέση εξοικονόµηση
ανά παραγγελία µεγάλης αξίας
από χρήση e-auctions

2. Ηλεκτρονικές Προµήθειες στον Δηµόσιο Τοµέα: Σηµαντικά Οικονοµικά
      Οφέλη και Αξιοσηµείωτη Μείωση Δαπανών

1. Ηλεκτρονικές Προµήθειες στον Ιδιωτικό Τοµέα: Αύξηση της Αποδοτικότητας
     και Μείωση του Κόστους Συναλλαγών 



4. Ψηφιακή Ιχνηλασιµότητα: Αύξηση Εσόδων και Διαφάνεια για το
    Δηµόσιο. Ορθότερη Διαχείριση Αποθεµάτων για τις Επιχειρήσεις

80%
έως

Έως €1,4 δισ.
από την καθολική χρήση της
ηλεκτρονικής τιµολόγησης

στον ιδιωτικό τοµέαΈως €5 εκ.
από την ενσωµάτωση της

ηλεκτρονικής τιµολόγησης στις
ηλεκτρονικές δηµόσιες προµήθειες

Περιορισµός Πλαστών
& Εικονικών Τιµολογίων

Περιορισµός ή εξάλειψη των περιπτώσεων
έκδοσης πλαστών και εικονικών

φορολογικών στοιχείων

3. Ηλεκτρονική Τιµολόγηση: Σηµαντικά Οικονοµικά Οφέλη
     και Συγκράτηση της Φοροδιαφυγής

4. Ψηφιακή Ιχνηλασιµότητα: Αύξηση Εσόδων και Διαφάνεια για το
     Δηµόσιο - Ορθότερη Διαχείριση Αποθεµάτων για τις Επιχειρήσεις

// Οφέλη

Έως €200 εκ.
αύξηση των δηµοσίων εσόδων

από τη µείωση του λαθρεµπορίου

Μείωση του χρόνου αναζήτησης και
τοποθέτησης προϊόντων στην αποθήκηΈως 56%

Αύξηση της αποδοτικότητας του
προσωπικού στον ιδιωτικό τοµέαΈως 25%



// Οφέλη

Μείωση των δαπανών µε καλύτερους
ελέγχους σε εµπορευµατοκιβώτια
και εµπορικά έγγραφα

Έως 20%- 50%

5. Ηλεκτρονική Διασάφηση: Γρήγορες και Αποτελεσµατικές
     Τελωνειακές Διαδικασίες

εξειδικευµένα στελέχη
σε καινοτόµες δεξιότητες
ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Έως 3.750
νέες θέσεις υψηλών δεξιοτήτων,

σε νέους και υφιστάµενους παρόχους
ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Έως 1.500

νέες θέσεις εργασίας ως αποτέλεσµα
επανεπένδυσης του οικονοµικού οφέλους από

την υϊοθέτηση ηλεκτρονικών προµηθειών
και ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Έως 2.800

Μείωση του χρόνου διασάφησης
εγγράφων εξαγωγών

Μείωση του χρόνου
εισαγωγής και εξαγωγής
εµπορευµατοκιβωτίων

Έως 50%

Έως 20%

6. Ενίσχυση της Απασχόλησης: Νέες Θέσεις στην Ελλάδα -
     Συγκράτηση της Διαρροής «Νέων Μυαλών» προς το Εξωτερικό

Μείωση κόστους εξαγωγής
ανά εµπορευµατοκιβώτιο

Μείωση κόστους εισαγωγής
ανά εµπορευµατοκιβώτιο

Μείωση του χρόνου
προετοιµασίας εγγράφων

Έως 50%

Αύξηση του διεθνούς εµπορίου
Έως 10%



www.sev.org.gr

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συνοψίζουν τα πορίσµατα της «Μελέτης επίδρασης των ψηφιακών υπηρεσιών     
στην αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας», που εκπόνησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν   
(ELTRUN) του Οικονοµικού Πανεπιστήµιου Αθηνών για τον ΣΕΒ, µε την υποστήριξη της Google. 
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ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών


