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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης

 
                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής  Παρακολούθησης και Παραλαβής  του έργου της   
Συμφωνίας  Συνεισφοράς με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς 
της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους».
  
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις  όπως ισχύουν :

1.1. Του Ν.3614/2007[ΦΕΚ Α΄267/3-12-2007] «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει

1.2. Του Ν.3840/2010 [ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010] «Αποκέντρωση, απλοποίηση των 
διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013»

1.3. Του N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις»

1.4. Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/201 ) « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2013», άρθρο 26 
αυτού.

1.5. Το άρθρο 5 περίπτωση γ΄ του Ν.Δ.4190/1961(ΦΕΚ 180/Α/1961) “Περί κυρώσεως 
της συμφωνίας δια την ίδρυσιν του  Οργανισμού   Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)”

1.6. Του Π.Δ. 397/88 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/88) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου και 
τις επ’ αυτού τροποποιήσεις.

1.7. Του Π.Δ. 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».

1.8. Το Π.Δ. 27/96 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, 
Βιομηχανίας , Ενέργειας – Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.122/2004 ( ΦΕΚ 85 / Α / 17-3-
2004).

1.9. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα που κυρώθηκε με το   άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

1.10. Του Π.Δ. 85/2012 [ΦΕΚ 141/Α/21-06-2012] «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»

1.11. Του Π.Δ. 86/2012 [ΦΕΚ 141/Α/21-06-2012] «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»
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2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την με αριθμ. Β1−4977 (ΦΕΚ 1540/Β/4-8-2008) κοινή απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης περί «Σύστασης και 
οργάνωσης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς 
του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με 210/2011 (ΦΕΚ 844/Β/16-5-2011).

2.2. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749 [ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008] «Υπουργική απόφαση 
συστήματος διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 43804/
ΕΥΘΥ/2041/17-09-2009 και με την υπ’ αριθ. 28020/ΕΥΘΥ/1212/30-06-2010 Υπουργική 
απόφαση.

 
3. Τα έγγραφα : 
3.1. Την με Αρ. Πρωτ. 10624/Γ/2011/14-09-2009 επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας 

τύπου Β της ΕΥΣΕΔ από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
3.2. Την υπ. αριθμ. 235/04-05-2012 απόφασης σχετικά με τη σύναψη Συμφωνίας  

Συνεισφοράς με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για 
το έργο «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους 
τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους».

3.3. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 545/09-11-2012  τροποποίηση της προαναφερόμενης υπ. αριθμ. 
235/04-05-2012 απόφασης. 

3.4. Την από 14/11/2012 Συμφωνία συνεισφοράς για το έργο μεταξύ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για 
την υλοποίηση του έργου «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε 
συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους».

4. Την με αριθμ.πρωτ. 578/2012 ΕΥΣΕΔ Εμπ. απόφαση  συγκρότησης και  ορισμού  μελών 
Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου  για το έργο «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον 
ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την 
άρση τους»

5. Την  με αριθμ. πρωτ. 653/21-12-2012  ανακοίνωση της Μονάδας Γ της ΕΥΣΕΔ Εμπ. για 
διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
της  θεματικής συμφωνίας συνεισφοράς

6. Το από 03/01/2013 πρακτικό   κλήρωσης των μελών της προαναφερόμενης Επιτροπής . 
 

                                                                  Αποφασίζουμε
 

Τη συγκρότηση της παρακάτω Επιτροπής  Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου  με 
τίτλο: «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της 
ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους».
 

1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ονοματεπώνυμο Κατηγορία Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί Τηλέφωνο 

Πρόεδρος: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

                     ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ/ΔΕ

Δ/νση Κοστολόγησης & Ερευνας   
Αγοράς  (ΥΠΕΑ)

412
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Μέλος: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

               ΕΥΔΟΚΙΑ 
ΠΕ/ΔΕ Δ/νση  Ελέγχων (ΥΠΕΑ) 465

Μέλος: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

              ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΠΕ/ΔΕ

Δ/νση Προμηθειών  Τροφίμων  
Χημ. και  κλωστοϋφ. Ειδών

298

 

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Ονοματεπώνυμο Κατηγορία Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί Τηλέφωνο  

Πρόεδρος: ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ

                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ/ΔΕ
Δ/νση Τιμών Τροφίμων  Ποτών

 

359

Μέλος:      ΜΠΕΑΖΟΓΛΟΥ

                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ/ΔΕ Δ/νση  Εμπορικής & Βιομηανικής  
Ιδιοκτησίας

334

Μέλος:       ΜΠΕΡΤΟΣ

                   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ/ΔΕ ΕΥΣΕΔ/ΕΜΠ-ΜΟΝΑΔΑ Β1

 

503

 

Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της Επιτροπής λόγω απουσίας ή κωλύματος ενεργείται από 
τον Πρόεδρο χωρίς άλλη απόφαση ως ακολούθως:

i. Τα απόντα η κωλυόμενα μέλη αναπληρώνουν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά 
τους. Η κλήση των αναπληρωματικών γίνεται με φροντίδα του Προέδρου. Προς 
τούτο τα μέλη ειδοποιούν εγκαίρως τον Πρόεδρο. 

ii. Η αναπλήρωση μπορεί να αφορά ένα η περισσότερα μέλη για μία η 
περισσότερες συνεδριάσεις .

iii. Σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού Προέδρου αυτός υποχρεούται να 
ενημερώσει αμέσως  τον αναπληρωτή του και να του παραδώσει τον φάκελο της 
σύμβασης, να ειδοποιήσει δε εγκαίρως και εγγράφως την ΕΥΣΕΔ Εμπ. 

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και   οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του έργου της θεματικής συμφωνίας συνεισφοράς, μέσα στον καθοριζόμενο 
από αυτήν χρόνο και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, ως αυτοί έχουν στην εν λόγω    
συμφωνία και στο  παράρτημα  1 αυτής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
συμφωνίας.

Τα παραδοτέα των πέντε σταδίων του έργου και του προκαταρκτικού σταδίου, θα 
διαβιβάζονται στην ως άνω Επιτροπή από την ΕΥΣΕΔ Εμπ. 

Ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και την  έγκριση των παραδοτέων  υπολογίζεται 
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τον ΟΟΣΑ  για  πιθανές 
διορθώσεις και ενσωμάτωσης  των παρατηρήσεώς της  από τον ΟΟΣΑ.  

Η περίοδος του  ελέγχου και των πιθανών διορθώσεων (τελική προσαρμογή) δεν μπορεί να 
υπερβεί τον ένα (1) μήνα. 
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Επισημαίνεται  ότι η Επιτροπή, για κάθε  παραλαβή των παραδοτέων των πέντε σταδίων 
υλοποίησης του έργου και του προκαταρτικού σταδίου θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής .                                                                                                                  
                                                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 
 
                                                                                                                        

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
- Γραφ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

Κο Κ.Χατζηδάκη
- Γραφ. Υφυπουργού  Υπουργού Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων , κου Αθ. 

Σκορδά
- Γραφ. Γεν. Γραμ. Εμπορίου, κου Στ. Κομνηνού
- ΟΟΣΑ ,οδός Αντρέ Πασκάλ (Andre-Pascal) αριθ. 2, Παρίσι ΤK 75775
- ΥπεύθυνοΠράξης, κ. Γ. Λιώρη  Δ/ση Εμπορικών Οργανώσεων 
- Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής  του έργου
- Δ/νση Οικονομικού ΓΓΕ.
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Προϊσταμένη Ε.Υ.Σ.Ε.Δ Εμπ.
- Ε.Υ.Σ.Ε.Δ Εμπ., Μον Α,Β2 & Γ
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

• Γραφ. Γενικού Γραμματέα Εμπορίου

• ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ

• Ενδιαφερόμενοι
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