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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 8120 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης ειδικού - εμπειρογνώ-

μονα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/

2011 (Α’ 93) περί προστασίας του ελεύθερου ανταγω-
νισμού, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 109 
ν. 4622/2019 καθώς και τη συνδρομή επείγοντος λόγου 
για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης της παρούσης, 
προκειμένου για την άμεση εκπόνηση της μελέτης που 
θα βοηθήσει την Ε.Α στο έργο της.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Τα π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπ’ αρ. 719/2020 κοινή απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού» (Β’ 4748).

9. Την υπ’ αρ. 117/04.01.2013 (Β΄ 54) κοινή υπουργική 
απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Το υπ’ αρ. 76/05.07.2021 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση στην Ειδικό εμπειρογνώμονα Μαρά Χριστάν-
να, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 21 του 
ν. 3959/2011, το έργο της συνδρομής της στην Κλαδική 
έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις χρηματοοι-
κονομικές τεχνολογίες (Fintech) και έρευνες της Διεύ-
θυνσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Ασφαλειών και 
Ελεύθερων Επαγγελμάτων.

11. Το γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσ-
διορίστηκε η αμοιβή στο ποσό των 1.500,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24% περιλαμβανομένων και των λοιπών κρατήσε-
ων και φόρων, η οποία κρίνεται εύλογη και ανάλογη με 
την δυσκολία και το εύρος του έργου.

12. Την υπ’ αρ. 6865/30.08.2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΒΙΜΞ-ΜΞΦ) 
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού για αμοιβή για το ως άνω ανα-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

1 Νοεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5038

65417



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ65418 Τεύχος B’ 5038/01.11.2021

φερόμενο έργο προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.500,00 
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 02.21.001.0871 
«Αμοιβές φυσικών προσώπων» για το έτος 2021, ύψους 
1.860,00 ευρώ όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις, 
αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής της ειδικού εμπειρογνώμονα 
Μαρά Χριστιάννας, για την συνδρομή της στην ως άνω 
εργασία ορίζεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 1.860,00 ευρώ ως 
αμοιβή για το έργο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού του έτους 2021 και συγκεκρι-
μένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές Φυσικών Προσώπων». 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 8119 (2)
Καθορισμός αποζημίωσης ειδικού - εμπειρογνώ-

μονα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/

2011 (Α’ 93) περί προστασίας του ελεύθερου ανταγω-
νισμού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 67 του 
ν. 4714/2020 (Α 148), σε συνδυασμό με την παρ.  3 
του άρθρου 109 ν. 4622/2019 καθώς και τη συνδρο-
μή επείγοντος λόγου για την ολοκλήρωση της δη-
μοσίευσης της παρούσης, προκειμένου για την άμε-
ση εκπόνηση της μελέτης που θα βοηθήσει την Ε.Α 
στο έργο της.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Τα π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπ’ αρ. 719/2020 κοινή απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού» (Β’ 4748).

9. Την υπ’ αρ. 117/04.01.2013 (Β΄ 54) κοινή υπουργική 
απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Το υπ’  αρ. 86/09.12.2020 απόσπασμα πρακτι-
κού της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για 
την ανάθεση στον Ειδικό Εμπειρογνώμονα Mario C. 
Iacovides, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 
21 του ν. 3959/2011, το έργο για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και τον ανταγωνισμό.

11. Το γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσ-
διορίστηκε η αμοιβή στο ποσό των 1.500,00 ευρώ περι-
λαμβανομένων και των λοιπών κρατήσεων και φόρων, 
η οποία κρίνεται εύλογη και ανάλογη με την δυσκολία 
και το εύρος του έργου.

12. Την υπ’ αρ. 883/29.01.2021 (ΑΔΑ: 66Λ4ΙΜΞ-Μ30) 
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού για αμοιβή για το ως άνω ανα-
φερόμενο έργο προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.500,00 
ευρώ.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 02.21.001.0871 
«Αμοιβές φυσικών προσώπων» για το έτος 2021 ύψους 
1.500,00 ευρώ, όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις, 
αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του ειδικού εμπειρογνώμονα 
Mario C. Iacovides, για την συνδρομή του στο έργο για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό, στο ποσό 
των 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των λοιπών 
νομίμων κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 1.500,00 ευρώ ως 
αμοιβή για το έργο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού του έτους 2021 και συγκεκρι-
μένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές Φυσικών Προσώπων». 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
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    Αριθμ. 8118 (3)
Καθορισμός αποζημίωσης ειδικού - εμπειρογνώ-

μονα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/

2011 (Α’ 93) περί προστασίας του ελεύθερου ανταγω-
νισμού, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 109 
ν. 4622/2019 καθώς και τη συνδρομή επείγοντος λόγου 
για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης της παρούσης, 
προκειμένου για την άμεση εκπόνηση της μελέτης που 
θα βοηθήσει την Ε.Α στο έργο της.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Τα π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπ’ αρ. 719/2020 κοινή απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού» (Β’ 4748).

9. Την υπ’ αρ. 117/04.01.2013 (Β΄ 54) κοινή υπουργική 
απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Το υπ’ αρ. 80/12.07.2021 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση στην Ειδική εμπειρογνώμονα Κουτσάφτη Ιοκά-
στη, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 21 του 
ν.3959/2011, την εκπόνηση ενημερωτικού σημειώμα-
τος αναφορικά με α) αριθμοδείκτες για τον υπολογισμό/
εκτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας μίας επιχείρη-
σης και β) συμπλήρωση καταγραφής διαδικασιών οικο-
νομικού αναφορικά με θέματα που άπτονται χειρισμό 
υποθέσεων.

11. Το γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσ-
διορίστηκε η αμοιβή στο ποσό των 1.500,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24% περιλαμβανομένων και των λοιπών κρατήσε-
ων και φόρων, η οποία κρίνεται εύλογη και ανάλογη με 
την δυσκολία και το εύρος του έργου.

12. Την υπ’ αρ. 6751/17.08.2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΡΧΙΜΞ-Χ1Ζ) 
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού για αμοιβή για το ως άνω ανα-

φερόμενο έργο προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.500,00 
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 02.21.001.0871 
«Αμοιβές φυσικών προσώπων» για το έτος 2021, ύψους 
1.860,00 ευρώ όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις, 
αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής της ειδικού εμπειρογνώμονα 
Κουτσάφτη Ιοκάστης, για την συνδρομή της στην ως άνω 
εργασία ορίζεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 1.860,00 ευρώ ως 
αμοιβή για το έργο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού του έτους 2021 και συγκεκρι-
μένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές Φυσικών Προσώπων». 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Ι

    Αριθμ. 8117 (4)
Καθορισμός αποζημίωσης ειδικού - εμπειρογνώ-

μονα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/

2011 (Α’ 93) περί προστασίας του ελεύθερου ανταγω-
νισμού, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 109 
ν. 4622/2019 καθώς και τη συνδρομή επείγοντος λόγου 
για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης της παρούσης, 
προκειμένου για την άμεση εκπόνηση της μελέτης που 
θα βοηθήσει την Ε.Α στο έργο της.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).
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5. Τα π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπ’ αρ. 719/2020 κοινή απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού» (Β’ 4748).

9. Την υπ’ αρ. 117/04.01.2013 (Β΄ 54) κοινή υπουργική 
απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Το υπ’ αρ. 13/12.02.2021 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση στην Ειδικό εμπειρογνώμονα Konstantina 
Bania, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 21 του 
ν. 3959/2011, το έργο της συνδρομής της στην Κλαδική 
έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο (e-commerce).

11. Το γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσ-
διορίστηκε η αμοιβή στο ποσό των 3.000,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24% περιλαμβανομένων και των λοιπών κρατήσε-
ων και φόρων, η οποία κρίνεται εύλογη και ανάλογη με 
την δυσκολία και το εύρος του έργου.

12. Την υπ’ αρ. 6749/17.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΠΥΨΙΜΞ-ΨΘ3) 
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού για αμοιβή για το ως άνω ανα-
φερόμενο έργο προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.000,00 
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 02.21.001.0871 
«Αμοιβές φυσικών προσώπων» για το έτος 2021, ύψους 
3.720,00 ευρώ όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις, 
αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής της ειδικού εμπειρογνώμονα 
Konstantina Bania, για την συνδρομή του στην ως άνω 
εργασία ορίζεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 3.720,00 ευρώ ως 
αμοιβή για το έργο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού του έτους 2021 και συγκεκρι-
μένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές Φυσικών Προσώπων». 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

    Αριθμ. 8075 (5)
Καθορισμός αποζημίωσης ειδικού-εμπειρογνώ-

μονα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/

2011 (Α’ 93) περί προστασίας του ελεύθερου ανταγω-
νισμού, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 109 
ν. 4622/2019 καθώς και τη συνδρομή επείγοντος λόγου 
για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης της παρούσης, 
προκειμένου για την άμεση εκπόνηση της μελέτης που 
θα βοηθήσει την Ε.Α στο έργο της.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Τα π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπ’ αρ. 719/2020 κοινή απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού» (Β’ 4748).

9. Την υπ’ αρ. 117/04.01.2013 (Β΄ 54) κοινή υπουργική 
απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Το υπ’ αρ. 93/30.12.2020 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση στον Ειδικό Εμπειρογνώμονα J.Azar, κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011, 
το έργο της συνδρομής του, λόγω των ειδικών του γνώ-
σεων στο συγκεκριμένο τομέα, στην έρευνα για την έκ-
δοση κανονιστικών πράξεων της Ε.Α.

11. Το γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσ-
διορίστηκε η αμοιβή στο ποσό των 10.000,00 ευρώ πε-
ριλαμβανομένων και των λοιπών κρατήσεων και φόρων, 
η οποία κρίνεται εύλογη και ανάλογη με την δυσκολία 
και το εύρος του έργου.

12. Την υπ’ αρ. 859/29.01.2021 (ΑΔΑ: 60E3ΙΜΞ-Ξ9Δ) 
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού για αμοιβή για το ως άνω ανα-
φερόμενο έργο προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 
ευρώ.
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13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 02.21.001.0871 
«Αμοιβές φυσικών προσώπων» για το έτος 2021, όπου 
υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του ειδικού εμπειρογνώμονα 
J.Azar, για την συνδρομή του στην έρευνα για την έκδοση 
κανονιστικών πράξεων της Ε.Α στο ποσό των 10.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρα-
τήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 10.000,00 ευρώ 
ως αμοιβή για το έργο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού του έτους 2021 και συγκε-
κριμένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές Φυσικών Προσώπων». 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Ι

    Αριθμ. 8074 (6)
Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-

ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του 

ν. 3959/2011 (Α’ 93) περί προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισμού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 67 
του ν. 4714/2020 (Α 148), σε συνδυασμό με την παρ. 3 
του άρθρου 109 ν. 4622/2019 καθώς και τη συνδρομή 
επείγοντος λόγου για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης 
της παρούσης, προκειμένου για την άμεση τακτοποίηση 
των εκκρεμών οφειλών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Τα π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπ’ αρ. 719/2020 κοινή απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού» (Β’ 4748).

9. Την υπ’ αρ. 117/04.01.2013 (Β΄ 54) κοινή υπουργική 
απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

10. Το υπ’ αρ. 73/01.10.2019 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην ΕΑ 
δικηγόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 
8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη νομική εκπρο-
σώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του ΔΕΑ 
στην υπόθεση συζήτησης της, το γεγονός ότι η κατωτέρω 
αμοιβή κρίνεται δίκαιη και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη 
του αντικειμένου και της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.

11. Την υπ’ αρ. 352/14-1-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΨΧΙΜΞ-ΚΜΝ) 
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού για τη νομική εκπροσώπηση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την υπόθεση 
προσφυγής που άσκησε η εταιρεία Aθηνιώτης ενώπιον 
του ΔΕΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.250€ πλέον 
Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών νο-
μίμων κρατήσεων.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές 
νομικών προσώπων» για το έτος 2021, ύψους 2.790€ 
όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Νικoλάου 
Τέλλη, μέλους της δικηγορικής εταιρίας ‘’ΤΕΛΛΗΣ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ, ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’ για 
τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
για την ως άνω υπόθεση ορίζεται στο ποσό των 2.250 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των 
λοιπών νομίμων κρατήσεων για τη σύνταξη και κατάθε-
ση των απόψεων της Επιτροπής, την παράσταση κατά 
την δικάσιμο και την κατάθεση προσθήκης αντίκρουσης.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2021, 
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προ-
σώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
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    Αριθμ. 8073 (7)
Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-

ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του 

ν. 3959/2011 (Α’ 93) περί προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισμού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 67 
του ν. 4714/2020 (Α 148), σε συνδυασμό με την παρ. 3 
του άρθρου 109 ν. 4622/2019 καθώς και τη συνδρομή 
επείγοντος λόγου για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης 
της παρούσης, προκειμένου για την άμεση τακτοποίηση 
των εκκρεμών οφειλών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Τα π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπ’ αρ. 719/2020 κοινή απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού» (Β’ 4748).

9. Την υπ’ αρ. 117/04.01.2013 (Β΄ 54) κοινή υπουργική 
απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

10. Το υπ’ αρ. 80/18.11.2020 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην ΕΑ 
δικηγόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 
8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη νομική εκπρο-
σώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του ΔΕΑ 
στην υπόθεση συζήτησης της, το γεγονός ότι η κατωτέ-
ρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη και εύλογη, λαμβανομένων 
υπόψη του αντικειμένου και της σπουδαιότητας κάθε 
υπόθεσης,

11. Την υπ’ αρ. 395/15-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΘΨΙΜΞ-1ΜΩ) 
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη νομική εκπροσώπηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την υπό-
θεση προσφυγής που άσκησε η εταιρεία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ 

ενώπιον του ΔΕΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.000€ 
πλέον Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένων και των λοι-
πών νομίμων κρατήσεων.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές 
φυσικών προσώπων» για το έτος 2021, ύψους 3.720€ 
όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Χρυσανθάκη 
Χαράλαμπου για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού για την ως άνω υπόθεση ορίζεται 
στο ποσό των 3.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και συμπε-
ριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων για 
τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος της Επιτροπής 
και την παράσταση κατά την δικάσιμο. 

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2021, 
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προ-
σώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 8070 (8)
Καθορισμός αποζημίωσης ειδικού - εμπειρογνώ-

μονα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/

2011 (Α’ 93) περί προστασίας του ελεύθερου ανταγω-
νισμού, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 109 
ν. 4622/2019 καθώς και τη συνδρομή επείγοντος λόγου 
για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης της παρούσης, 
προκειμένου για την άμεση εκπόνηση της μελέτης που 
θα βοηθήσει την Ε.Α στο έργο της.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).
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5. Τα π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπ’ αρ. 719/2020 κοινή απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού» (Β’ 4748).

9. Την υπ’ αρ. 117/04.01.2013 (Β΄ 54) κοινή υπουργική 
απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Το υπ’ αρ. 13/12.02.2021 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση στον Ειδικό εμπειρογνώμονα Konstantino K. 
Stylianou, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 
21 του ν.3959/2011, το έργο της συνδρομής του στην 
Κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce).

11. Το γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσ-
διορίστηκε η αμοιβή στο ποσό των 3.000,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24% περιλαμβανομένων και των λοιπών κρατήσε-
ων και φόρων, η οποία κρίνεται εύλογη και ανάλογη με 
την δυσκολία και το εύρος του έργου.

12. Την υπ’ αρ. 6750/17.08.2021 (ΑΔΑ: ΩΑ5ΜΙΜΞ-Ο56) 
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού για αμοιβή για το ως άνω ανα-
φερόμενο έργο προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.000,00 
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 02.21.001.0871 
«Αμοιβές φυσικών προσώπων» για το έτος 2021, ύψους 
3.720,00 ευρώ όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις, 
αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του ειδικού εμπειρογνώμονα 
Konstantino K. Stylianou, για την συνδρομή του στην ως 
άνω εργασία ορίζεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 3.720,00 ευρώ ως 
αμοιβή για το έργο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού του έτους 2021 και συγκεκρι-
μένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές Φυσικών Προσώπων». 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

    Αριθμ. 8069 (9)
Καθορισμός αποζημίωσης ειδικού - εμπειρογνώ-

μονα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/

2011 (Α’ 93) περί προστασίας του ελεύθερου ανταγω-
νισμού, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 109 
ν. 4622/2019 καθώς και τη συνδρομή επείγοντος λόγου 
για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης της παρούσης, 
προκειμένου για την άμεση εκπόνηση της μελέτης που 
θα βοηθήσει την Ε.Α στο έργο της.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

3. To 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).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Τα π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπ’ αρ. 719/2020 κοινή απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού» (Β’ 4748).

9. Την υπ’ αρ. 117/04.01.2013 (Β΄ 54) κοινή υπουργική 
απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Το υπ’ αρ. 76/05.07.2021 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση στον Ειδικό εμπειρογνώμονα Ρίζο Ιωάννη 
Γρηγόριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 
21 του ν. 3959/2011, το έργο της συνδρομής του στην 
Κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις χρη-
ματοοικονομικές τεχνολογίες (Fintech) και τη σύνταξη 
ενημερωτικού σημειώματος με τίτλο «Η έννοια της ενιαί-
ας οικονομικής οντότητας, όπως έχει διαμορφωθεί από 
την Εθνική και Ενωσιακή Νομολογία».

11. Το γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσ-
διορίστηκε η αμοιβή στο ποσό των 1.500,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24% περιλαμβανομένων και των λοιπών κρατήσε-
ων και φόρων, η οποία κρίνεται εύλογη και ανάλογη με 
την δυσκολία και το εύρος του έργου.

12. Την υπ’ αρ. 6864/30.08.2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΒΙΜΞ-ΜΞΦ) 
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της 
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Επιτροπής Ανταγωνισμού για αμοιβή για το ως άνω ανα-
φερόμενο έργο προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.500,00 
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 02.21.001.0871 
«Αμοιβές φυσικών προσώπων» για το έτος 2021, ύψους 
1.860,00 ευρώ όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις, 
αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του ειδικού εμπειρογνώμονα 
Ρίζου Ιωάννη Γρηγόριου, για την συνδρομή του στην ως 
άνω εργασία ορίζεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 1.860,00 ευρώ ως 
αμοιβή για το έργο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού του έτους 2021 και συγκεκρι-
μένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές Φυσικών Προσώπων». 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   

 Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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