
   ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Πράξη 14 της 28-5-2020  
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερ-

νητικής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου. 

 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4, 5, 8, 9 και 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 

«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

γ) του άρθρου 23 της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση 
του Εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ),

δ) της Σύστασης 4 της Οικονομικής Επιτροπής για την 
Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) για τη σύσταση 
Εθνικών Οργάνων για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, 
Νέα Υόρκη και Γενεύη 2015,

ε) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
«Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

θ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).

2. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Κυβερνη-
τικής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου, προκει-
μένου να συντονισθούν οι απαιτούμενες δράσεις για 

τη διευκόλυνση του εμπορίου, σύμφωνα με τις διεθνείς 
πρακτικές.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

4. Την από 28.4.2020 εισήγηση του Υπουργού Εξω-
τερικών.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Διευκόλυνσης του 
Εμπορίου (εφεξής η «Επιτροπή») για τον συντονισμό των 
δράσεων που απαιτούνται για τη διευκόλυνση του νό-
μιμου εμπορίου, ώστε αυτό να διακινείται με ταχύτητα, 
προβλεψιμότητα και κατά τον πλέον οικονομικό τρόπο 
για τους οικονομικούς φορείς, καθώς και για κάθε άλλη 
δράση που απαιτείται για τον εθνικό συντονισμό και την 
αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της Συμφω-
νίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Άρθρο 2
Συγκρότηση

1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέ-

σεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, 
ως Συντονιστή,

β) τoν Γενικό Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών,

γ) τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη,

ε) τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης,

στ) τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, ως μέλη.

2. Στην Επιτροπή μετέχουν, κατά περίπτωση και εφό-
σον κληθούν προς τούτο από τον Συντονιστή της Επι-
τροπής, με δικαίωμα ψήφου, ως εκπρόσωποι των συ-
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ναρμόδιων Υπουργείων οι εξής: Ο Γενικός Γραμματέας 
Υπηρεσιών Υγείας ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγεί-
ας, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών ως εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Γενικός 
Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλια-
κών Επενδύσεων ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο Γενικός Γραμματέας 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Στην Επιτροπή μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκ-
πρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Οικο-
νομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, που υποδεικνύεται από τον Γενικό 
Γραμματέα Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξια-
κών Πολιτικών.

4. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επι-
τροπής παρέχεται από δύο (2) υπαλλήλους, κατηγορίας 
ΠΕ, της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέ-
σεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών ή 
συνεργάτες που υπηρετούν στο ιδιαίτερο γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 
Εξωστρέφειας, οι οποίοι ορίζονται με απόφασή του.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για:
α) Τον συντονισμό των δράσεων που εντάσσονται 

στον Οδικό Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου 
και την ανάπτυξη της Ενιαίας Θυρίδας.

β) Την εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς της 
χάραξης στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου.

γ) Τη λεπτομερή ανάλυση του Οδικού Χάρτη, καθώς 
και για ειδικές δράσεις και σχέδια εργασίας για τον κα-
θορισμό και την προσαρμογή συγκεκριμένων χρονοδι-
αγραμμάτων, οροσήμων και παραδοτέων.

δ) Τη λεπτομερή εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη και 
των επιμέρους δράσεων, καθώς και τη διαμόρφωση 
προτάσεων προς τους αρμόδιους Υπουργούς για τη 
λήψη αποφάσεων αναπροσαρμογής δράσεων, χρονο-
διαγραμμάτων, οροσήμων και παραδοτέων, όταν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο.

ε) Την εισήγηση σχετικών με το έργο της νομοθετι-
κών και οργανωτικών προτάσεων προς τους αρμόδιους 
Υπουργούς.

στ) Την υποβολή εισήγησης προς τους αρμόδιους 
Υπουργούς για βελτιώσεις, λειτουργικές και οργανωτι-
κές αναδιαρθρώσεις φορέων και υπηρεσιών που ανή-
κουν στον στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με 
σκοπό την πλέον αποτελεσματική και σύμφωνη με τα 
χρονοδιαγράμματα του Οδικού Χάρτη προώθηση της 
εφαρμογής και τη βελτίωση της υλοποίησης της εθνικής 
στρατηγικής για τη διευκόλυνση του εμπορίου.

ζ) Την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω 
σημείων στο εργαλείο παρακολούθησης του κυβερνη-
τικού έργου «ΜΑΖΙ».

η) Τη στενή συνεργασία με ιδρύματα, υπηρεσίες και 
φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη 
διαβούλευση με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς 
φορείς της χώρας για θέματα διευκόλυνσης του εμπο-

ρίου, όπως επίσης τη συνεχή συνεργασία με διεθνείς 
εμπειρογνώμονες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξωτε-
ρικούς συμβούλους.

θ) Τη συμμετοχή και ενεργό συνεισφορά στους διε-
θνείς οργανισμούς για τη διευκόλυνση του εμπορίου, 
στην UNECE, καθώς και στις επιτροπές του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ) και του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

ι) Την εξεύρεση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ 
της διενέργειας ποιοτικών και αποτελεσματικών ελέγ-
χων προ και κατά τη διάρκεια του εκτελωνισμού και της 
διευκόλυνσης του νομίμως διακινούμενου εμπορίου.

Άρθρο 4
Συνεδριάσεις

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση 
του Συντονιστή, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. Σε κάθε θέμα ορίζεται ως εισηγητής 
το κατά περίπτωση αρμόδιο μέλος. Οι εισηγήσεις των 
καθ` ύλην αρμόδιων μελών κοινοποιούνται στα λοιπά 
μέλη της Επιτροπής δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από τη συνεδρίαση του οργάνου.

2. Στην Επιτροπή δύνανται να μετέχουν, ύστερα από 
πρόσκληση του Συντονιστή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, γε-
νικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, εμπειρογνώμο-
νες του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, υπηρεσιακοί 
παράγοντες και εκπρόσωποι περιφερειακών ή τοπικών 
αρχών, καθώς και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση δράσεων

Οι δράσεις της Επιτροπής μπορεί να χρηματοδοτού-
νται από εθνικούς πόρους, από συγχρηματοδοτούμενα 
επιχειρησιακά προγράμματα και από αμιγείς ενωσιακούς 
πόρους.

Άρθρο 6
Σύσταση Ομάδας Εργασίας

1. α) Συστήνεται Ομάδα Εργασίας με την ονομασία 
«Ομάδα Εργασίας Διευκόλυνσης Εμπορίου» (εφεξής 
«Ομάδα Εργασίας»), η οποία αποτελείται από δημόσιους 
λειτουργούς και υπαλλήλους, καθώς και ιδιώτες εμπειρο-
γνώμονες για την υποστήριξη της Επιτροπής.

β) Αρμοδιότητα της Ομάδας Εργασίας είναι η υποβολή 
προτάσεων προς την Επιτροπή, καθώς και προτάσεων 
ρυθμιστικού περιεχομένου σχετικών με τη διευκόλυνση 
του εμπορίου.

γ) Για τη διασφάλιση της σταθερής και απρόσκοπτης 
εκπροσώπησης κάθε αρμόδιου δημόσιου φορέα στην 
Ομάδα Εργασίας, τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, εφόσον 
απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον 
στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, παρέχουν τις υπηρε-
σίες τους στην Ομάδα Εργασίας για θέματα αρμοδιότη-
τας του φορέα από τον οποίο προέρχονται, με πλήρη ή 
μερική απασχόληση, κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
Συντονιστή στον προϊστάμενό τους.

2. Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 
Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία 
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ορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ιδίως όσον αφορά την 
οργάνωση, τη λειτουργία και την εξειδίκευση του έργου της.

Άρθρο 7
Λοιπές ομάδες εργασίας

Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων 
της, η Επιτροπή μπορεί να συνιστά ομάδες εργασίας από 
εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδι-
ώτες εμπειρογνώμονες, να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης 
και λειτουργίας τους και να παρακολουθεί το έργο τους.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις φορέων
και υπηρεσιών του Δημοσίου

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφεί-
λουν να:

α) συνεργάζονται με την Επιτροπή, την Ομάδα Εργα-
σίας του άρθρου 6 και τις λοιπές ομάδες εργασίας που 
συνιστώνται από αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 7, για τη 
διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσε-
ων, προτάσεων και αποφάσεών της,

β) ενημερώνουν την Επιτροπή και τις προαναφερό-
μενες ομάδες εργασίας για την πορεία υλοποίησης των 
αποφάσεών της,

γ) παρέχουν έγκαιρα και κατά απόλυτη προτεραιότητα 
σ΄ αυτήν και τις προαναφερόμενες ομάδες εργασίας, τις 
αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε 
διευκόλυνση και συνδρομή για το έργο της.

Άρθρο 9
Κατάργηση της υπ΄ αρ. Υ154/30.6.2016
απόφασης Πρωθυπουργού

Η υπ΄ αρ. Υ154/30.6.2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία Επιτροπή 
Διευκόλυνσης Εμπορίου» (Β’ 1991) καταργείται.

Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη 

του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας 
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ    
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*01001050406200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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