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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8084 (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 
ανταγωνισμού, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 3 
του άρθρου 109 ν. 4622/2019 καθώς και την συνδρομή 
επείγοντος λόγου για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης 
της παρούσας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με τη παρ. 22 το άρθρου 119 του 

ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση Λειτουργία 
και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Μετονομασία του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων».

4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

5. Το π.δ. 62/2020 (Α΄ 155) Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.

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

7. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 (Β΄3299) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

8. Το π.δ. 76/2012 (Α΄ 132) «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού».

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. 24/10.04.2020 απόσπασμα πρακτικού (1ο 
θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανα-
φορικά με το ορισμό εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τη 
παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011, οι οποίοι σε πολύ 
σύντομο διάστημα θα πρέπει να ολοκληρώσουν την 
ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων από τις έρευνες 
που εκκίνησαν στο πλαίσιο ελέγχου των συνθηκών αντα-
γωνισμού κατά την πανδημία COVID-19 και ειδικά τον 
ορισμό του ειδικού εμπειρογνώμονα Natercia Fortuna, 
Assistant Professor, Ph.D. in Mathematics/Statistics, για 
την εκπόνηση μελέτης με θέμα "The Diavgeia-Bid rigging 
project, design of screens and predictive tools".

11. To γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσ-
διορίστηκε η αμοιβή για τον ειδικό εμπειρογνώμονα για 
την εκπόνηση της ως άνω αναφερόμενης μελέτης στο 
ποσό των 4.500,00 ευρώ περιλαμβανομένων του αναλο-
γούντος Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων και φόρου, η 
οποία κρίνεται εύλογη και ανάλογη με τη δυσκολία και 
το εύρος του έργου.

12. Την υπό στοιχεία οικ. 4869/03.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΚΟ-
ΝΙΜΞ-Ρ74) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προ-
έδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταχώρηση με 
α/α 156 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
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της Επιτροπής Ανταγωνισμού) για αμοιβή του ειδικού 
εμπειρογνώμονα για την ως άνω αναφερόμενη εργα-
σία, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.500,00€ συμπερι-
λαμβανομένων του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 
02.21.001.0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» του οι-
κονομικού έτους 2020 όπου υπάρχουν οι σχετικές πι-
στώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του ειδικού εμπειρογνώ-
μονα Natercia Fortuna, Assistant Professor, Ph.D. in 
Mathematics/Statistics, για την εκπόνηση μελέτης 
με θέμα "The Diavgeia-Bid rigging project, design of 
screens and predictive tools" ορίζεται στο ποσό των 
4.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών 
νομίμων κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 4.500,00 ευρώ ως 
αμοιβή για το έργο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού του έτους 2020, 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, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

    Αρ. οικ. 8085 (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 
ανταγωνισμού, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 3 
του άρθρου 109 ν. 4622/2019 καθώς και την συνδρομή 
επείγοντος λόγου για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης 
της παρούσας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄  98), και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με τη παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση Λειτουργία 
και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Μετονομασία του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων».

4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

5. Το π.δ. 62/5-8-2020 (Α΄ 155) Διορισμός Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών.

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

7. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 (Β΄3299) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

8. Το π.δ. 76/2012 (Α΄ 132) «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού».

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. 24/10.04.2020 απόσπασμα πρακτικού 
(1ο θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
αναφορικά με το ορισμό εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα 
με τη παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011, οι οποίοι 
σε πολύ σύντομο διάστημα θα πρέπει να ολοκληρώσουν 
την ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων από τις έρευ-
νες που εκκίνησαν στο πλαίσιο ελέγχου των συνθηκών 
ανταγωνισμού κατά την πανδημία COVID-19 και ειδικά 
την ανάθεση στον Καθηγητή, ειδικό εμπειρογνώμονα 
Βασσάλο Βασίλειο, την εκπόνηση μελέτης με θέμα "HCC’s 
ongoing Survey on healthcare meterials, the foodstuffs 
project, design of screens and predictive tools".

11. To γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσ-
διορίστηκε η αμοιβή για τον ειδικό εμπειρογνώμονα για 
την εκπόνηση της ως άνω αναφερόμενης μελέτης στο 
ποσό των 3.720,00 ευρώ περιλαμβανομένων του αναλο-
γούντος Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων και φόρου, η 
οποία κρίνεται εύλογη και ανάλογη με τη δυσκολία και 
το εύρος του έργου.

12. Την υπό στοιχεία οικ. 4866/03.06.2020 (ΑΔΑ: 9ΔΚΡΙΜΞ-
ΩΤ7) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταχώρηση με α/α 153 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού) για αμοιβή του ειδικού εμπειρογνώμονα 
για την ως άνω αναφερόμενη εργασία, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. 24% 
και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 
02.21.001.0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» του οι-
κονομικού έτους 2020 όπου υπάρχουν οι σχετικές πι-
στώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του ειδικού εμπειρογνώμο-
να Βασσάλου Βασίλειου, Καθηγητή για την εκπόνηση 
μελέτης με θέμα "HCC’s ongoing Survey on healthcare 
materials, the foodstuffs project, design of screens and 
predictive tools" ορίζεται στο ποσό των 3.720,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ 24% και λοιπών νομί-
μων κρατήσεων.
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2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 3.720,00 ευρώ 
ως αμοιβή για το έργο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού του έτους 2020, και συ-
γκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.21.001.0871 «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, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

 Αρ. οικ. 8086 (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 
ανταγωνισμού, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 3 
του άρθρου 109 ν. 4622/2019 καθώς και την συνδρομή 
επείγοντος λόγου για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης 
της παρούσας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄  98) και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με τη παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση Λειτουργία 
και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Μετονομασία του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων».

4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

5. Το π.δ. 62/2020 (Α΄ 155) Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.

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

7. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 (Β΄3299) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

8. Το π.δ. 76/2012 (Α΄ 132) «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού».

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. 24/10.04.2020 απόσπασμα πρακτικού (1ο 
θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανα-
φορικά με το διορισμό εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τη 
παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011, οι οποίοι σε πολύ 
σύντομο διάστημα θα πρέπει να ολοκληρώσουν την ανά-
λυση των συλλεχθέντων στοιχείων από τις έρευνες που 
εκκίνησαν στο πλαίσιο ελέγχου των συνθηκών ανταγω-
νισμού κατά την πανδημία COVID-19 και ειδικά τον διορι-
σμό του ειδικού εμπειρογνώμονα οικονομολόγου Λουκά 
Αλέξανδρου για την εκπόνηση μελέτης με θέμα "HCC’s 
ongoing Survey on healthcare meterials, the foodstuffs 
project, design of screens and predictive tools".

11. To γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσ-
διορίστηκε η αμοιβή για τον ειδικό εμπειρογνώμονα για 
την εκπόνηση της ως άνω αναφερόμενης μελέτης στο 
ποσό των 1.240,00 ευρώ περιλαμβανομένων του αναλο-
γούντος Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων και φόρου, η 
οποία κρίνεται εύλογη και ανάλογη με τη δυσκολία και 
το εύρος του έργου.

12. Την υπό στοιχεία οικ. 4865/03.06.2020 (ΑΔΑ: ΩΨ-
ΨΔΙΜΞ-ΘΘ0) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προ-
έδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταχώρηση με 
α/α 152 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού) για αμοιβή του ειδικού 
εμπειρογνώμονα για την ως άνω αναφερόμενη εργα-
σία, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.240,00€ συμπερι-
λαμβανομένων του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 
02.21.001.0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» του οι-
κονομικού έτους 2020 όπου υπάρχουν οι σχετικές πι-
στώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του ειδικού εμπειρογνώμονα 
οικονομολόγου Λουκά Αλέξανδρου για την εκπόνηση 
μελέτης με θέμα "HCC’s ongoing Survey on healthcare 
meterials, the foodstuffs project, design of screens and 
predictive tools" ορίζεται στο ποσό των 1.240,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ 24% και των λοιπών 
νομίμων κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 1.240,00 ευρώ 
ως αμοιβή για το έργο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού του έτους 2020, και συ-
γκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.21.001.0871 «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, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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    Αριθμ. οικ. 8087 (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 
ανταγωνισμού, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 3 
του άρθρου 109 ν. 4622/2019 καθώς και την συνδρομή 
επείγοντος λόγου για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης 
της παρούσας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με τη παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση Λειτουργία 
και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Μετονομασία του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων».

4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

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

6. Το π.δ. 62/5-8-20 (Α΄ 155) Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.

7. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 (Β΄3299) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

8. Το π.δ. 76/2012 (Α΄ 132) «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού».

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. 24/10.04.2020 απόσπασμα πρακτικού 
(1ο θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
αναφορικά με το ορισμό εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα 
με τη παρ. 7 του άρθρο 21 του ν. 3959/11, οι οποίοι σε 
πολύ σύντομο διάστημα θα πρέπει να ολοκληρώσουν 
την ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων από τις έρευ-
νες που εκκίνησαν στο πλαίσιο ελέγχου των συνθηκών 
ανταγωνισμού κατά την πανδημία COVID-19 και ειδικά 
τον διορισμό του ειδικού εμπειρογνώμονα οικονομολό-
γου Λαμπρινίδη Ανδρέα για την εκπόνηση μελέτης με 
θέμα "HCC’s ongoing Survey on healthcare meterials, 
the foodstuffs project, design of screens and predictive 
tools".

11. To γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσ-
διορίστηκε η αμοιβή για τον ειδικό εμπειρογνώμονα για 
την εκπόνηση της ως άνω αναφερόμενης μελέτης στο 
ποσό των 1.860,00 ευρώ περιλαμβανομένων του αναλο-
γούντος Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων και φόρου, η 
οποία κρίνεται εύλογη και ανάλογη με τη δυσκολία και 
το εύρος του έργου.

12. Την υπό στοιχεία οικ. 4864/03.06.2020 (ΑΔΑ: 
96ΛΒΙΜΞ-ΡΒΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταχώρηση 
με α/α 151 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού) για αμοιβή του ειδικού 
εμπειρογνώμονα για την ως άνω αναφερόμενη εργα-
σία, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.860,00€ συμπερι-
λαμβανομένων του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 
02.21.001.0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» του οι-
κονομικού έτους 2020 όπου υπάρχουν οι σχετικές πι-
στώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του ειδικού εμπειρογνώμονα 
οικονομολόγου Λαμπρινίδη Ανδρέα για την εκπόνηση 
μελέτης με θέμα "HCC’s ongoing Survey on healthcare 
meterials, the foodstuffs project, design of screens and 
predictive tools" ορίζεται στο ποσό των 1.860,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ 24% και 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 2020, και συ-
γκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.21.001.0871 «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, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 8088 (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 
ανταγωνισμού, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 3 
του άρθρου 109 ν. 4622/2019 καθώς και την συνδρομή 
επείγοντος λόγου για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης 
της παρούσας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
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ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με τη παρ.  22 του άρθρο 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση Λειτουργία 
και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Μετονομασία του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων».

4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

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

6. Το π.δ. 62/5-8-20 (Α΄ 155) Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.

7. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 (Β΄3299) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

8. Το π.δ. 76/2012 (Α΄ 132) «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού».

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. 24/10.04.2020 απόσπασμα πρακτικού 
(1ο θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
αναφορικά με το ορισμό εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα 
με τη παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011, οι οποίοι 
σε πολύ σύντομο διάστημα θα πρέπει να ολοκληρώσουν 
την ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων από τις έρευ-
νες που εκκίνησαν στο πλαίσιο ελέγχου των συνθηκών 
ανταγωνισμού κατά την πανδημία COVID-19 και ειδικά 
τον ορισμό του ειδικού εμπειρογνώμονα οικονομολόγου 
Bruno Carballa Smichowski για την εκπόνηση μελέτης 
με θέμα "The foodstuffs project, design of screens and 
predictive tools".

11. To γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσ-
διορίστηκε η αμοιβή για τον ειδικό εμπειρογνώμονα για 
την εκπόνηση της ως άνω αναφερόμενης μελέτης στο 
ποσό των 2.800,00 ευρώ περιλαμβανομένων του αναλο-
γούντος Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων και φόρου, η 
οποία κρίνεται εύλογη και ανάλογη με τη δυσκολία και 
το εύρος του έργου.

12. Την υπό στοιχεία οικ. 4862/03.06.2020 (ΑΔΑ: ΩΑ8Υ-
ΙΜΞ-73Ν) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέ-
δρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταχώρηση με α/α 
149 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού) για αμοιβή του ειδικού εμπει-
ρογνώμονα για την ως άνω αναφερόμενη εργασία, προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης 2.800,00€ συμπεριλαμβανομέ-
νων του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 
02.21.001.0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» του οι-
κονομικού έτους 2020 όπου υπάρχουν οι σχετικές πι-
στώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του ειδικού εμπειρογνώμονα 
οικονομολόγου Bruno Carballa Smichowski για την εκ-

πόνηση μελέτης με θέμα "The foodstuffs project, design 
of screens and predictive tools" ορίζεται στο ποσό των 
2.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ 24% 
και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 2.800,00 ευρώ 
ως αμοιβή για το έργο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού του έτους 2020, και συ-
γκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.21.001.0871 «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, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 8089 (6)
    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 αντα-
γωνισμού, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρ-
θρου 109 ν. 4622/2019 καθώς και την συνδρομή επείγοντος 
λόγου για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης της παρούσας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με τη παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση Λειτουργία 
και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Μετονομασία του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων».

4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

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

6. Το π.δ. 62/2020 (Α΄ 155) Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.

7. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 (Β΄3299) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

8. Το π.δ. 76/2012 (Α΄ 132) «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού».
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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. 24/10.04.2020 απόσπασμα πρακτικού 
(1ο θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
αναφορικά με το ορισμό εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα 
με τη παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011, οι οποίοι 
σε πολύ σύντομο διάστημα θα πρέπει να ολοκληρώσουν 
την ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων από τις έρευ-
νες που εκκίνησαν στο πλαίσιο ελέγχου των συνθηκών 
ανταγωνισμού κατά την πανδημία COVID-19 και ειδικά 
τον ορισμό του ειδικού εμπειρογνώμονα Data Scientist, 
Admir Demiraj για την εκπόνηση μελέτης με θέμα "HCC’s 
ongoing Survey on healthcare meterials, the foodstuffs 
project, design of screens and predictive tools".

11. To γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσδι-
ορίστηκε η αμοιβή για τον ειδικό εμπειρογνώμονα για την 
εκπόνηση της ως άνω αναφερόμενης μελέτης στο ποσό των 
1.488,00 ευρώ περιλαμβανομένων του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
και των λοιπών κρατήσεων και φόρων, η οποία κρίνεται εύ-
λογη και ανάλογη με τη δυσκολία και το εύρος του έργου.

12. Την υπό στοιχεία οικ. 4868/03.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΘΠΜΞ-
23Γ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταχώρηση με α/α 155 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού) για αμοιβή του ειδικού εμπειρογνώμονα 
για την ως άνω αναφερόμενη εργασία, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 1.488,00€ συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. 24% 
και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 
02.21.001.0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» του οι-
κονομικού έτους 2020 όπου υπάρχουν οι σχετικές πι-
στώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του ειδικού εμπειρογνώμονα 
Data Scientist, Admir Demiraj για την εκπόνηση μελέτης 
με θέμα "HCC’s ongoing Survey on healthcare meterials, 
the foodstuffs project, design of screens and predictive 
tools" ορίζεται στο ποσό των 1.488,00 ευρώ συμπεριλαμ-
βανομένων ΦΠΑ 24% και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 1.488,00 ευρώ 
ως αμοιβή για το έργο θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού του έτους 2020, και συ-
γκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.21.001.0871 «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, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αριθμ. οικ. 8090 (7)
    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 
ανταγωνισμού, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 3 
του άρθρου 109 ν. 4622/2019 καθώς και την συνδρομή 
επείγοντος λόγου για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης 
της παρούσας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με τη παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση Λειτουργία 
και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Μετονομασία του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων».

4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

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

6. Το π.δ. 62/2020 (Α΄ 155) Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.

7. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 (Β΄3299) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

8. Το π.δ. 76/2012 (Α΄ 132) «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού».

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. 24/10.04.2020 απόσπασμα πρακτικού 
(1ο θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
αναφορικά με το ορισμό εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα 
με τη παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011, οι οποίοι 
σε πολύ σύντομο διάστημα θα πρέπει να ολοκληρώσουν 
την ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων από τις έρευ-
νες που εκκίνησαν στο πλαίσιο ελέγχου των συνθηκών 
ανταγωνισμού κατά την πανδημία COVID-19 και ειδικά 
τον ορισμό της ειδικού εμπειρογνώμονα οικονομολό-
γου-Data Scientist, Σαρρή Δανάης για την εκπόνηση με-
λέτης με θέμα "The Diavgeia-Bid rigging project, design 
of screens and predictive tools".

11. To γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσ-
διορίστηκε η αμοιβή για τον ειδικό εμπειρογνώμονα για 
την εκπόνηση της ως άνω αναφερόμενης μελέτης στο 
ποσό των 1.240,00 ευρώ περιλαμβανομένων του αναλο-
γούντος Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων και φόρου, η 
οποία κρίνεται εύλογη και ανάλογη με τη δυσκολία και 
το εύρος του έργου.
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12. Την υπό στοιχεία οικ. 4871/03.06.2020 (ΑΔΑ: 9ΑΔ-
ΔΙΜΞ-Σ3Ε) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προ-
έδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταχώρηση με 
α/α 158 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού) για αμοιβή του ειδικού 
εμπειρογνώμονα για την ως άνω αναφερόμενη εργα-
σία, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.240,00€ συμπερι-
λαμβανομένων του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 
02.21.001.0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» του οι-
κονομικού έτους 2020 όπου υπάρχουν οι σχετικές πι-
στώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής της ειδικού εμπειρογνώμονα 
οικονομολόγου-Data Scientist, Σαρρή Δανάης για την 
εκπόνηση μελέτης με θέμα "The Diavgeia-Bid rigging 
project, design of screens and predictive tools" ορίζεται 
στο ποσό των 1.240,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 
ΦΠΑ 24% και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 1.240,00 ευρώ 
ως αμοιβή για το έργο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού του έτους 2020, και συ-
γκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.21.001.0871 «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, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 8091 (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 
ανταγωνισμού, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 3 
του άρθρου 109 ν. 4622/2019 καθώς και την συνδρομή 
επείγοντος λόγου για την ολοκλήρωση της δημοσίευσης 
της παρούσας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄  98), και 

διατηρήθηκε σε ισχύ με τη παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση Λειτουργία 
και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Μετονομασία του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων».

4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

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

6. Το π.δ. 62/2020 (Α΄ 155) Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.

7. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 (Β΄3299)  απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

8. Το π.δ. 76/2012 (Α΄ 132) «Οργανισμός της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού».

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. 24/10.04.2020 απόσπασμα πρακτικού 
(1ο θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
αναφορικά με το ορισμό εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα 
με τη παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011, οι οποίοι 
σε πολύ σύντομο διάστημα θα πρέπει να ολοκληρώσουν 
την ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων από τις έρευ-
νες που εκκίνησαν στο πλαίσιο ελέγχου των συνθηκών 
ανταγωνισμού κατά την πανδημία COVID-19 και ειδικά 
τον ορισμό του ειδικού εμπειρογνώμονα οικονομο-
λόγου Δήμα Αθανάσιου για την εκπόνηση μελέτης με 
θέμα "HCC’s ongoing Survey on healthcare meterials, 
the foodstuffs project, design of screens and predictive 
tools".

11. To γεγονός ότι με την ίδια ως άνω απόφαση προσ-
διορίστηκε η αμοιβή για τον ειδικό εμπειρογνώμονα για 
την εκπόνηση της ως άνω αναφερόμενης μελέτης στο 
ποσό των 1.860,00 ευρώ περιλαμβανομένων του αναλο-
γούντος Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων και φόρου, η 
οποία κρίνεται εύλογη και ανάλογη με τη δυσκολία και 
το εύρος του έργου.

12. Την υπό στοιχεία οικ. 4863/03.06.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΔ68ΙΜΞ-Γ1Μ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταχώρηση 
με α/α 150 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού) για αμοιβή του ειδικού 
εμπειρογνώμονα για την ως άνω αναφερόμενη εργα-
σία, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.860,00€ συμπερι-
λαμβανομένων του Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 
02.21.001.0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» του οι-
κονομικού έτους 2020 όπου υπάρχουν οι σχετικές πι-
στώσεις, αποφασίζουμε:
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1. Το ύψος της αμοιβής του ειδικού εμπειρογνώμο-
να οικονομολόγου Δήμα Αθανάσιου για την εκπόνηση 
μελέτης με θέμα "HCC’s ongoing Survey on healthcare 
meterials, the foodstuffs project, design of screens and 
predictive tools" ορίζεται στο ποσό των 1.860,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ 24% και 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 2020, 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, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

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