Αρμοδιόηηηες Γ/νζης Πολιηικής Γιεθνούς Δμπορίοσ (ΠΓΔ)
1. Δπιτειρηζιακοί Σηότοι ηης Γιεύθσνζης ΠΓΔ
Η Γιεύθσνζη ΠΓΔ αζθεί ηηο πάγηεο αξκνδηόηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη απνξξένπλ
δηαρξνληθά από:
 ηνλ Οξγαληζκό ηνπ Υπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΠΓ 178/2000)
 ην ΠΓ αξ.18 από 7.2.2006 ην νπνίν ζπλέζηεζε ηε Γεληθή Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Οηθνλνκηθήο
Πνιηηηθήο ΓΟΠ θαη αληηθαηέζηεζε ηελ πξνεγνύκελε δνκή (πνπ αλαθεξόηαλ ζηνλ
Οξγαληζκό ηνπ 2000).
 ηνλ λέν Οξγαληζκό ηνπ Υπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ηα
αλσηέξσ θαη ηζρύεη από ην Σεπηέκβξην 2014 (Π.Γ. αξ.116, 3.9.2014). Ο λένο νξγαληζκόο
κεηνλνκάδεη ηελ Γεληθή Γηεύζπλζε ΓΟΠ ζε Γελ.Γ/λζε Γηεζλνύο Οηθνλνκηθήο θαη Δκπνξηθήο
Πνιηηηθήο (ΓΟΔΠ) θαη πξνζζέηεη ζηελ Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο Γηεζλνύο Δκπνξίνπ έλα
επηπιένλ Τκήκα (Τκήκα Γ’) κε αληηθείκελν ηηο δηεζλείο επελδπηηθέο ζρέζεηο ζηελ
Δπξσπατθή εκπνξηθή πνιηηηθή1 θαη ηηο δηκεξείο επελδπηηθέο ζπκθσλίεο (ΒΙΤs).
Οη αξκνδηόηεηεο απηέο ζπλνςίδνληαη σο εμήο:


Γηακόξθσζε ησλ ειιεληθώλ ζέζεσλ θαη ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο εθπξνζώπεζεο θαη
ζπκκεηνρήο ζηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Δ.Δ., ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ
(ΠΟΔ) θαη ηνπ ΟΟΣΑ, γηα ηα ζέκαηα δηεζλνύο εκπνξίνπ πξντόλησλ, ππεξεζηώλ,
επελδύζεσλ, δεκνζίσλ πξνκεζεηώλ, πξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαη
δηεπθόιπλζεο εκπνξίνπ.



Γηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο εηαίξνπο ζηελ ΔΔ, ζην πιαίζην ηεο θνηλήο εκπνξηθήο
πνιηηηθήο, γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ κε ζηόρν ηε δηακόξθσζε
πνιηηηθώλ θαη ηε ζύλαςε ζπκθσληώλ πξνο όθεινο ηεο ρώξαο.



Παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε - ζε ζπλεξγαζία κε ηα όξγαλα θαη ηνπο κεραληζκνύο
ηεο θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο - ησλ δαζκνινγηθώλ θαη κε δαζκνινγηθώλ εκπνδίσλ
θαη ησλ κέηξσλ εκπνξηθήο άκπλαο πνπ επηβάιινληαη από ηξίηεο ρώξεο, πξνθεηκέλνπ
λα ππάξμεη έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ζε θνηλνηηθό επίπεδν.

2. Τμήμαηα ηης Γιεύθσνζης ΠΓΔ
α.

Τκήκα Γηεζλνύο Δκπνξίνπ Αγαζώλ

β.

Τκήκα Γηεζλνύο Δκπνξίνπ Υπεξεζηώλ

γ.

Τκήκα Πλεπκαηηθώλ Γηθαησκάησλ ζηνλ Τνκέα Δκπνξίνπ θαη Γηεπθόιπλζεο Δκπνξίνπ

δ.

Τκήκα Πνιηηηθήο Γηεζλώλ Δπελδύζεσλ θαη Παξαθνινύζεζεο Γηκεξώλ Δπελδπηηθώλ

Σπκθσληώλ
To εν λόγω Τμήμα λειηοςπγούζε μέσπι ηόηε ζηη Διεύθςνζη Διεθνών Οικονομικών Εξελίξεων και Σςνεπγαζίαρ ηηρ ιδίαρ Γενικήρ Δ/νζηρ
(ΔΟΠ) με ηο όνομα Τμήμα Διεθνών Επενδύζεων.
1

3. Αρμοδιόηηηες Τμημάηων
α) Α’ Τμήμα Γιεθνούς Δμπορίοσ Αγαθών


Η ράξαμε θαη δηακόξθσζε πνιηηηθήο γηα ζέκαηα θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνξνύλ
ζηε δηαθίλεζε πξντόλησλ κε βάζε ην άξζξν 207 ηεο Σπλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο
(ΔΔ) (εθαξκνγή νκνηόκνξθσλ αξρώλ ζηηο δαζκνινγηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ζύλαςε
δαζκνινγηθώλ θαη εκπνξηθώλ ζπκθσληώλ, κέηξα απειεπζέξσζεο, θξαηηθέο πξνκήζεηεο,
δώλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ, πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκηθέο νινθιεξώζεηο, εκπνξηθή θαη
νηθνλνκηθή πνιηηηθή ΔΔ έλαληη πεξηνρώλ ή νκάδσλ ρσξώλ).



Ο ζπληνληζκόο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ
απνθάζεσλ απηώλ.



Η ζπκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθήο Δκπνξίνπ (TPC) Αλαπιεξσηώλ θαη άιιεο ζρεηηθέο
κε ην εκπόξην επηηξνπέο πνπ αθνξνύλ δηαπξαγκαηεύζεηο ζπκθσληώλ κε ηξίηεο ρώξεο,
ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ε ΔΔ θαηόπηλ νδεγηώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο TPC
Ταθηηθώλ Μειώλ όπνπ κεηέρνπλ νη Γελ. Γηεπζπληέο ησλ θ/κ.



Η παξαθνινύζεζε ησλ πνιπκεξώλ εκπνξηθώλ ζπκθσληώλ θαη ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο ηνπ
Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ). Η παξαθνινύζεζε ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ πξντόλησλ θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο ζρεηηθέο
δηαπξαγκαηεύζεηο.



Η παξαθνινύζεζε ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Δκπνξίνπ ηνπ ΟΟΣΑ ζρεηηθώλ κε πξντόληα.



Η παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε δαζκνινγηθώλ θαη κε δαζκνινγηθώλ εκπνδίσλ θαη
κέηξσλ εκπνξηθήο άκπλαο πνπ επηβάιινληαη από ηξίηεο ρώξεο. Η θαηαγξαθή
πξνβιεκάησλ πνπ ζπλαληνύλ νη Έιιελεο εμαγσγείο ζε ηξίηεο αγνξέο. Η απνζηνιή ησλ
ζρεηηθώλ θαθέισλ ζηελ αξκόδηα Δπξσπατθή Βάζε Γεδνκέλσλ (Data Base market
Access,) πξνθεηκέλνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ειιεληθέο ππεξεζίεο,
λα αλαιάβεη, κέζσ ησλ κεραληζκώλ πνπ δηαζέηεη, δξάζε γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο.

β) Β’ Τμήμα Γιεθνούς Δμπορίοσ Υπηρεζιών


Η ράξαμε θαη ε δηακόξθσζε πνιηηηθήο γηα ζέκαηα θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο πνπ
αθνξνύλ ζηηο ππεξεζίεο κε βάζε ην άξζξν 207 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
Δπξσπατθήο

Έλσζεο

απειεπζέξσζεο,

ηεο

δώλεο

Ληζζαβόλαο
ειεύζεξσλ

(ζύλαςε

εκπνξηθώλ

ζπλαιιαγώλ,

ζπκθσληώλ,

πεξηθεξεηαθέο

κέηξα

νηθνλνκηθέο

νινθιεξώζεηο, Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έλαληη
πεξηνρώλ ή νκάδσλ ρσξώλ) ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ ππεξεζηώλ.


Ο ζπληνληζκόο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ
απηώλ.



Η ζπκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθήο Δκπνξίνπ ηεο ΔΔ (Υπεξεζηώλ θαη Δπελδύζεσλ),
γηα ηα ζέκαηα εκπνξίνπ ππεξεζηώλ θαη ζηηο ζρεηηθέο επηηξνπέο γηα ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο
ζπκθσληώλ κε ηξίηεο ρώξεο πνπ δηελεξγεί ε Δ.Δ. θαηόπηλ νδεγηώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ε
παξαθνινύζεζε ησλ πνιπκεξώλ εκπνξηθώλ ζπκθσληώλ θαη ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο ηεο
Γεληθήο Σπκθσλίαο Δκπνξίνπ Υπεξεζηώλ (GATS) ηνπ Π.Ο.Δ.



Η παξαθνινύζεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Γεληθήο Σπκθσλίαο Δκπνξίνπ Υπεξεζηώλ ηνπ Π.Ο.Δ.
θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο.



Η παξαθνινύζεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Δκπνξίνπ ηνπ ΟΟΣΑ όζνλ αθνξά ην
εκπόξην ππεξεζηώλ.

γ) Γ’ Τμήμα Πνεσμαηικών Γικαιωμάηων ζηον Τομέα Δμπορίοσ και Γιεσκόλσνζης ηοσ
Δμπορίοσ


Η ράξαμε θαη ε δηακόξθσζε πνιηηηθήο γηα ζέκαηα θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ε νπνία
αθνξά ζηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ κε βάζε ην άξζξν 207 ηεο
Σπλζήθεο ηεο Ληζζαβόλαο.



Η πξνεηνηκαζία ζέζεσλ θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηε Νέα Σπκθσλία γηα
ηε Γηεπθόιπλζε Δκπνξίνπ ηνπ Π.Ο.Δ., θαηόπηλ δηαβνύιεπζεο κε ηνπο θνξείο θαη κε ηηο
ζπλαξκόδηεο Υπεξεζίεο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα. Η παξνρή δηνηθεηηθήο θαη
γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ
δηαδηθαζηώλ ηνπ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ θαη ε παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ ζην πιαίζην ηεο
ΔΔ θαη ηνπ Π.Ο.Δ..



Ο ζπληνληζκόο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ
απνθάζεσλ.



Η ζπκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθήο Δκπνξίνπ ηεο ΔΔ (Αλαπιεξσηώλ) θαη ζηηο
επηηξνπέο γηα ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ζπκθσληώλ κε ηξίηεο ρώξεο πνπ δηελεξγεί ε Δ.Δ.
θαηόπηλ νδεγηώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ
θαη ηε δηεπθόιπλζε εκπνξίνπ.



Η παξαθνινύζεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ Π.Ο.Δ. θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηα
πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ θαη ηε δηεπθόιπλζε εκπνξίνπ.



Η παξαθνινύζεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Δκπνξίνπ ηνπ ΟΟΣΑ όζνλ αθνξά ζηα
πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα θαη ζηε δηεπθόιπλζε εκπνξίνπ.

δ) Γ’

Τμήμα

Πολιηικής

Γιεθνών

Δπενδύζεων

και

Παρακολούθηζης

Γιμερών

Δπενδσηικών Σσμθωνιών


Η επζύλε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνιπκεξώλ θαη δηκεξώλ Σπκθσληώλ Πξνζηαζίαο θαη
Πξνώζεζεο Δπελδύζεσλ θαη ζπλαθώλ θαλόλσλ επελδύζεσλ ζηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό

Δκπνξίνπ θαη ζε άιινπο δηεζλείο ή πεξηθεξεηαθνύο Οξγαληζκνύο, όπσο ν ΟΟΣΑ θαη ν
Δπξσπατθόο Φάξηεο Δλέξγεηαο, θαζώο θαη ε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία ησλ ειιεληθώλ ζέζεσλ.


Η παξαθνινύζεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ζύλαςε ζπκθσληώλ κε ηξίηεο ρώξεο θαη αθνξνύλ θαλόλεο
επελδύζεσλ θαη πξνεηνηκαζία ησλ ειιεληθώλ ζέζεσλ.



Η ζπκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθήο Δκπνξίνπ ηεο ΔΔ (Υπεξεζηώλ θαη Δπελδύζεσλ),
γηα ηα ζέκαηα επελδύζεσλ, ζηελ Δπηηξνπή Σπκθσληώλ Δπελδύζεσλ (πνπ ζπζηήζεθε
βάζεη ηνπ Καλνληζκνύ 1219/2012 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ) θαη ζε
ινηπέο επηηξνπέο ζρεηηθέο κε δηαπξαγκαηεύζεηο επελδπηηθώλ ζπκθσληώλ κε ηξίηεο ρώξεο
πνπ δηελεξγεί ε Δ.Δ. θαηόπηλ νδεγηώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ.



Η παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ζην εζσηεξηθό ησλ ζρεηηθώλ δηεζλώλ ππνρξεώζεσλ
πνπ αλαιακβάλνληαη από ηε ρώξα ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ ζπκθσληώλ θαη ε
ελεκέξσζε ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην εμσηεξηθό, γηα ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπο κε βάζε ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ ΟΟΣΑ γηα ηηο Πνιπεζληθέο
Δπηρεηξήζεηο.



Η ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ησλ Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ πνιηηηθή δηεζλώλ
επελδύζεσλ θπξίσο ζηνλ ΟΟΣΑ (Δπηηξνπή Δπελδπηηθήο Πνιηηηθήο), ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, ηνλ ΠΟΔ θαη ηελ UNCTAD.



Η δηακόξθσζε ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ πνιηηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε άιια αξκόδηα
Υπνπξγεία, Υπεξεζίεο θαη Φνξείο επί ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο
εξγαζίεο ησλ σο άλσ Οξγαληζκώλ θαζώο θαη ε επζύλε ζπληνληζκνύ θαη παξνπζίαζεο ησλ
ειιεληθώλ ζέζεσλ ζε πνιπκεξείο, δηεζλείο Δπηηξνπέο δηαπξαγκαηεύζεσλ ή ζπλαληήζεηο
παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο ησλ ελ ιόγσ δξαζηεξηνηήησλ.

