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Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης – 27 Ιουνίου 2016  
 

Στις 27 Ιουνίου 2016, στο κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (οδ. Νίκης 5-

7), πραγματοποιήθηκε η 2η Συνεδρίαση της «Επιτροπής Εξωστρέφειας» (Αποφ. Υ132, ΦΕΚ Β’ 631 / 9-3-2016). 

Εκ των μελών της «Επιτροπής Εξωστρέφειας» παρόντες ήταν:  

- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκης. 
- Ο Β’ Αντιπρόεδρος, Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Δ. Μάρδας. 
- Ο Γραμματέας της Επιτροπής, ΓΓ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, κ. Η. Ξανθάκος.  
- Ο ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών, κ. Γ. 

Τσίπρας. 
- Ο ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, κ. Γ. 

Τζιάλλας. 
- Ο ΓΓ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ν. 

Αντώνογλου. 
- Ο ΓΓ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, κ. Χ. Λαμπρίδης. 
- Ο ΓΓ Βιομηχανίας, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, κ. Ευστρ. Ζαφείρης. 

 
ενώ απουσίαζαν: 

- Ο Α’ Αντιπρόεδρος, Υπουργός Επικρατείας, κ. Ν. Παππάς. 
- Ο ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, κ. Χ. Κασίμης. 
- Ο ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, Υπουργείο Οικονομικών, κ. Γ. Πιτσιλής. 
- Ο ΓΓ Συντονισμού, ΓΓ Κυβέρνησης, κ. Δ. Παπαγιαννάκος. 
 

Επίσης, παρευρέθησαν ως προσκεκλημένοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου: 

 Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού,  
- Από το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, η κ. Μ. Αντωνίου. 
- Από την Γεν. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών &Εμπορικών Σχέσεων, ο κ. Π. Ανδρεσάκης. 
- Από το Γραφείο Γενικού Γραμματέα, η κ. Φ. Καρατζαφέρη. 
- Από το Γραφείο Γενικού Γραμματέα, η κ. Β. Σωποτινού. 

 Από το Υπουργείο Επικρατείας,  
- Από το Γραφείο Υπουργού κ. Παππά, ο κ. Θ. Νιφόρος. 

 Από το Υπουργείο Οικονομικών, 
- Από την ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, ο κ. Α.Πυργιώτης. 

 Από το Αντιπροεδρία Κυβέρνησης, ο κ. Δ. Κοντοφάκας. 

 Από τη ΓΓ Συντονισμού, ΓΓ Κυβέρνησης, η κ. Β.Γεωργακοπούλου. 

 Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κ. Ε. Κουρέντα. 
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Κατά την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και 
Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γ. Σταθάκης, ο οποίος αναφέρθηκε: 

 Στην πορεία υλοποίησης του «Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών» (στο εξής «Σχέδιο 
Δράσης»), το οποίο είχε εγκριθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας και έχει 
κατατεθεί στους Θεσμούς. Όπως τόνισε, το Σχέδιο επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση των δημόσιων 
φορέων και στην αντιμετώπιση αστοχιών της ελεύθερης οικονομίας και για την υλοποίηση αρκετών 
από τις δράσεις του έχει προβλεφθεί η λήψη τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να ανιχνευθούν και να 
εφαρμοστούν καλές πρακτικές άλλων χωρών. Πάροχος της εν λόγω βοήθειας, κατόπιν σχετικών 
διαπραγματεύσεων με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής και τη Γερμανική Κυβέρνηση, θα είναι 
ο δημόσιος γερμανικός οργανισμός διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας (GIZ). 

 Στις διαδικασίες λειτουργίας της Επιτροπής Εξωστρέφειας, υπενθυμίζοντας ότι αυτή προβλέπεται να 
συνεδριάζει κάθε τρίμηνο, καθώς και ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε την εξουσιοδότηση της 
Επιτροπής προς σύσταση υποστηρικτικής ομάδας έργου, η οποία θα ονομάζεται Επιχειρησιακή Ομάδα 
Εξωστρέφειας, κάτι το οποίο αποτελεί και το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της παρούσας 
συνεδρίασης. Τόνισε μάλιστα ότι στην εν λόγω ομάδα Επιτροπής προτείνεται να συμπεριληφθούν και 
εκπρόσωποι τριών εξαγωγικών φορέων, του ΣΕΒ, του ΠΣΕ και του ΣΕΤΕ. 

 Στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, τονίζοντας ότι αυτός εναρμονίζεται 
με τη στρατηγική της εξωστρέφειας, καθώς στηρίζει κυρίως καινοτόμες επιχειρήσεις με εξαγωγικό 
προσανατολισμό και παραγωγούς προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.  

 Στη συζήτηση που έχει προγραμματιστεί να γίνει στην παρούσα συνεδρίαση σχετικά με τον 
χαρακτήρα των Διεθνών Συμφωνιών Εμπορίου και Επενδύσεων, που αποτελούν πλέον ένα πολύ 
μεγάλο μέρος του θεσμικού πλαισίου του διεθνούς εμπορίου, και η διαχείριση των οποίων ξεπερνά  
τις εθνικές αρμοδιότητες, στο βαθμό που οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται στο πλαίσιο της ΕΕ και 
άλλων διεθνών οργανισμών. 

 

Ακολούθησε η εισήγηση του Γραμματέα της Επιτροπής, Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού, κ. Η. Ξανθάκου, ο οποίος και παρουσίασε συνοπτικά τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:  

1. Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Εξωστρέφειας 

2. Σύσταση & Συγκρότηση Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας 

3. Ενημέρωση για την πορεία του «Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των εξαγωγών» 

4. Συντονισμός για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής σε θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής στο πλαίσιο της 
ΕΕ (ΠΟΕ, Συμφωνίες Εμπορίου & Επενδύσεων ΕΕ με τρίτες χώρες κ.λπ.) 

5. Θέματα χρηματοδότησης εξαγωγών (διαθέσιμα μέσα χρηματοδότησης, υφιστάμενες δυσλειτουργίες, 
δυνατότητες τροποποιήσεων & βελτιώσεων κλπ.) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Αποφάσεις της 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Εξωστρέφειας: 

1.α. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύνθεση της «Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας (Ε.Ο.Ε.)», με τις 
αρμοδιότητες, τον τρόπο λειτουργίας και τη διάρκεια που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

 

ΘΕΜΑ: Σύνθεση, αρμοδιότητες, τρόπος λειτουργίας και διάρκεια της Ομάδας με την ονομασία 

«Επιχειρησιακή Ομάδα Εξωστρέφειας» (ΕOΕ)» για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής 

Εξωστρέφειας. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

 
Έχοντας  υπόψη: 

1. Την Υ132/4-3-2016 (ΦΕΚ 631 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής με την 
ονομασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής 
οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας», όπως 
τροποποιήθηκε με Υ149/30-5-2016 (ΦΕΚ 1529 Β’) απόφαση του ιδίου. 
2. Την ανάγκη άμεσης προώθησης και εφαρμογής των αποφάσεων της Επιτροπής 
Εξωστρέφειας. 
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί. 
 

Αποφασίζει: 
 

Άρθρο 1 
Σύνθεση της Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας 

 

1. Στην Ε.Ο.Ε. μετέχουν: 

α) ένας   (1) εκπρόσωπος του Υπουργού Επικρατείας,  
β)  τρεις  (3) εκπρόσωποι από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,  
γ)  ένας (1) εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
δ)  τρεις  (3) εκπρόσωποι από το Υπουργείο Εξωτερικών,  
ε)  ένας   (1) εκπρόσωπος από το Υπουργείο Οικονομικών,  
στ)  ένας (1) εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών,  
ζ)  δύο   (2) εκπρόσωποι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  
η)  ένας  (1) εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου,   
θ)  ένας  (1) εκπρόσωπος από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
ι)  δύο   (2) εκπρόσωποι από τον Οργανισμό Enterprise Greece Α.Ε.,  
ια)  ένας  (1) εκπρόσωπος από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ),  
ιβ)  ένας  (1) εκπρόσωπος από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ),  
ιγ)  ένας  (1) εκπρόσωπος από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). 
 
Τα ανωτέρω τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής 
Εξωστρέφειας, μετά από πρόταση των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργείων ή Φορέων.  
Τα μέλη και οι αναπληρωτές ορίζονται με θητεία που ακολουθεί το έργο της ΕΟΕ και είναι 
ελευθέρως ανακλητά. 
 
2. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Συντονιστής της Ομάδας με τον αναπληρωτή του.  

 
3.  Τα μέλη της ΕΟΕ που προέρχονται από το Δημόσιο πρέπει να διαθέτουν πενταετή εμπειρία 

στα θέματα εξωστρέφειας και να είναι υπάλληλοι μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

(ΙΔΑΧ).  

 
4.  Η ΕΟΕ συγκαλείται σε σώμα από τον Συντονιστή ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, 
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από τον αναπληρωτή του, και συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Συντονιστή, η οποία 

περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τακτικά μία φορά ανά δύο (2) εβδομάδες ή 

εκτάκτως εφόσον απαιτηθεί. Για την κατάρτιση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης λαμβάνονται 

υπόψη οι εισηγήσεις των μελών της. Ο Συντονιστής κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, 

διευθύνει τη συζήτηση και δίδει το λόγο στον εισηγητή κάθε θέματος, στα μέλη και σε τυχόν 

τρίτους μετέχοντες. 

Οι προσκλήσεις και η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Ομάδας  κοινοποιούνται στα 

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καθώς  και  στους εκπροσώπους της παραγράφου 9, όταν 

ζητείται η συνδρομή τους, προκειμένου να υποβάλλουν σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις. 

 

5.  Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις εφόσον τακτικό μέλος, έχει 

ενημερώσει για τη μη συμμετοχή του το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το οποίο κατά το άρθρο 4 παρέχει γραμματειακή 

υποστήριξη στην ΕΟΕ.  
 
6.  Η ΕΟΕ ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τα μισά, τουλάχιστον, από τα μέλη της, 

τακτικά ή αναπληρωματικά. 

 

7.  Ο Συντονιστής ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του μπορεί να 

προσκαλεί στις συνεδριάσεις της ΕΟΕ υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους των 

επιχειρηματικών φορέων,  ιδιώτες εμπειρογνώμονες, καθώς και εκπροσώπους  άλλων χωρών, 

στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή διεθνών οργανισμών και φορέων και οποιονδήποτε άλλο 

θεωρεί ότι συμβάλει στη λειτουργία της ΕΟΕ. 
 
8.  Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΕΟΕ, οι μετέχοντες δεν αμείβονται ούτε έχουν 

δικαίωμα να συμμετέχουν σε υπεργολαβικές συμβάσεις ή σε αμειβόμενες μελέτες που πιθανόν 

απαιτηθούν κατά τη λειτουργία της ΕΟΕ. 
 
9. Η ΕΟΕ δύναται να διαβουλεύεται, συνεργάζεται  και συνεπικουρείται στο έργο της από έναν 

(1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδας. Κατόπιν απόφασης της, η ΕΟΕ μπορεί, επίσης, να διαβουλεύεται, 

συνεργάζεται  και συνεπικουρείται στο έργο της από εκπροσώπους των Επιχειρηματικών και 

Κοινωνικών εταίρων ανάλογα με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

Άρθρο 2 
Αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας 

 

1. Η Ε.Ο.Ε. είναι αρμόδια για: 
α)  την παρακολούθηση και ενημέρωση της Επιτροπής Εξωστρέφειας, με την υποβολή Έκθεσης, 
ανά τρίμηνο, της εξέλιξης των δράσεων που έχει αποφασίσει η εν λόγω  Επιτροπή,  
β)  την κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης Προόδου των δράσεων με την επισήμανση όποιων τυχόν 
αποκλίσεων και διορθωτικών παρεμβάσεων και την υποβολή της στην Επιτροπή Εξωστρέφειας, 
γ)  την υποβολή προτάσεων προς την Επιτροπή Εξωστρέφειας σχετικά με: αα)  τη θεσμική 
αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών  και καθυστερήσεων επί των σχεδίων δράσης ββ) τη θεσμική 
διευκόλυνση και προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου, και την εν 
γένει προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, με προτεινόμενες επιμέρους δράσεις, 
υπεύθυνους φορείς και  χρονοδιαγράμματα,  
δ)  τη διαβίβαση των αποφάσεων, συστάσεων και οδηγιών της Επιτροπής Εξωστρέφειας στις 
Ομάδες Εργασίας της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Υ149/26-5-2016 (ΦΕΚ Β’ 1529) απόφασης 
του Πρωθυπουργού και σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς,  
ε)  τη συνεχή διαβούλευση με επιχειρηματικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της 
χώρας: αα)  για θέματα διευκόλυνσης του εξωτερικού εμπορίου και ανάπτυξης της εξωστρέφειας 
και ββ) για τον εντοπισμό τυχόν  αδυναμιών και καθυστερήσεων προκειμένου να επιτευχθεί ο 
βέλτιστος σχεδιασμός των δράσεων,  
στ)  τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών στους εν δυνάμει 
ενδιαφερόμενους (ιδιώτες, φορείς, υπηρεσίες κ.λπ.).  
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2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω η ΕΟΕ μπορεί να συνεργάζεται και με άλλες υπηρεσίες, 
φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, εξωτερικούς συμβούλους καθώς και με ευρωπαϊκούς ή 
διεθνείς θεσμούς (ενδεικτικά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των 
Ηνωμένων Εθνών UNECE). Στην περίπτωση που απαιτείται η ανάθεση έργου ή σύναψη σύμβασης, 
η οποία βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι σχετικές ενέργειες και αποφάσεις υλοποιούνται 
από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Φορέα ή Υπηρεσία. 
 
3. Η ΕΟΕ ασκεί τις αρμοδιότητές της με ομοφωνία στο πλαίσιο της συναίνεσης. Σε περίπτωση 
που δεν καθίσταται αυτό εφικτό το θέμα παραπέμπεται για απόφαση στην Επιτροπή 
Εξωστρέφειας με όλες τις σχετικές πληροφορίες, εισηγήσεις και απόψεις των μελών. 
 
4. Στο τέλος του 2018 με ευθύνη της Επιτροπής Εξωστρέφειας, θα συνταχθεί Έκθεση 
Αξιολόγησης του έργου της Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας με στόχο την αποτίμηση του 
έργου και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της στην επόμενη περίοδο. 
 

Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

 

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν: 
 
1. Να συνεργάζονται με την ΕΟΕ για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεών 
της Επιτροπής Εξωστρέφειας.  
 
2. Να παρέχουν έγκαιρα και κατά απόλυτη προτεραιότητα τις αναγκαίες πληροφορίες και 

στοιχεία καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή στο έργο της.  
 
3. Να διευκολύνουν το έργο των στελεχών της τα οποία έχουν οριστεί μέλη σε Ομάδες Εργασίας 

της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Υ149/26-5-2016 (ΦΕΚ Β’ 1529) απόφασης του 

Πρωθυπουργού.  
 

Άρθρο 4 
Γραμματειακή Υποστήριξη 

 

Η Γραμματειακή υποστήριξη της Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας παρέχεται από το γραφείο 

του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

 
Άρθρο 5 

Διάρκεια Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας 

 

Η διάρκεια της Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας ακολουθεί τη διάρκεια του έργου της 

Επιτροπής Εξωστρέφειας. 

 

1.β. Σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης, εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση της ανωτέρω 
Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας, όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω: 

α) Εκπρόσωπος του Υπουργού Επικρατείας: 
 
 
β) Εκπρόσωποι του  Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού: 
 - Αντωνίου Μαργαρίτα, Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων,  

με αναπληρωτή τον Γεωργόπουλο Νικόλαο Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ της Δ/νσης 

Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου  

 - Ανδρεσάκης Παναγιώτης,  Τμηματάρχης του Τμήματος Β’ της Δ/νσης Διεθνών Οργανισμών 

και Διμερών Οικονομικών Συνεργασιών, με αναπληρώτρια την Φώτση Κορίνα, Υπάλληλο του 

Τμήματος Δ’ της Δ/νσης Διεθνών Οργανισμών και Διμερών Οικονομικών Συνεργασιών  

 - Μπακάλης Ιωάννης, Συνεργάτης του Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας, με αναπληρώτρια την 

Πνευματικάτου Αθηνά, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικών Δομών Στήριξης ΜΜΕ, της 
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Δ/νσης Στήριξης ΜΜΕ της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας 

 

γ) Εκπρόσωπος  της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και  Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού: 

 - Καββαδία Φρόσω, Ειδική Σύμβουλος Γεν. Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και  Ανάπτυξης, 

με αναπληρώτρια την Κοκκώνη Μαργαρίτα, Συνεργάτη του Γεν. Γραμματέα Τουριστικής 

Πολιτικής και  Ανάπτυξης 

 

δ) Εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών:  

- Μπράχος Ιωάννης με ΑΔΤ Χ1364407, με αναπληρωτή τον Χρήστου Νικόλαο με ΑΔΤ Π562532 
- Παναγής Χρήστος με ΑΔΤ Α1 596472, με αναπληρωτή τον Γιαννούλη Παντελή με ΑΔΤ ΑΞ 
084483 
- Τσαγλιώτη Αργυρή με ΑΔΤ Σ203565, με αναπληρωτή τον Αγιακάτσικα Ιωάννη με ΑΔΤ 
ΑΕ040527 

 
 
ε) Eκπρόσωπος του  Υπουργείου Οικονομικών: 

- Koυτσούκος  Γεώργιος , ΠΕ Εφοριακών, Τμηματάρχης στην Δ/νση Φορολογικής Πολιτικής , με 
αναπληρωτή τον Μπίνη Αριστομένη, ΠΕ Τελωνειακών, Δ/νση Φορολογικής Πολιτικής 

 
στ) Εκπρόσωπος της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών: 

- Κατρινάκη Άννα, ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος  Συντονισμού Τελωνειακών 
Διαδικασιών, της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών, της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,  
με αναπληρώτρια την Χριστοδούλου Καλυτώ, ΠΕ Τελωνειακών, Υπάλληλο του Τμήματος 
Τελωνειακών Θεμάτων, της Δ/νσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, της Γεν. Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων 

 
ζ) Εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 

- Κούρεντα Ευαγγελία,  Προϊσταμένη της Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων & 
Προώθησης Προϊόντων, με αναπληρωτή τον Καστανιά Μιχάλη, Συνεργάτη του Γεν. Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
- Αναγνώστου Κων/νος,  Υπάλληλος της Δ/νσης Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων 
Φυτικής  Παραγωγής, με αναπληρώτρια την Ιωαννίδου Σταυρούλα, Υπάλληλο της Δ/νσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

 
η) Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου: 

- Γεωργακοπούλου Βασιλική,  Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών και Δικτύων Μακεδονίας & Θράκης, με αναπληρωτή τον Μακρυκώστα Αποστόλη, 
Διευθυντή της Γεν. Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου 

 
θ) Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 

-Χριστοδουλοπούλου Αιμιλία, Μόνιμη Πολιτική Υπάλληλος, με αναπληρώτρια την 
Ευαγγελινού Αικατερίνη, ΙΔΑΧ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό 

 
ι) Εκπρόσωποι του Οργανισμού Enterprise Greece Α.Ε.: 

- Mιχαλοπούλου Αγγέλα, Διευθύντρια Προσέλκυσης Επενδύσεων, με αναπληρωτή τον  
Αγγελόπουλο Κων/νο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 
- Αγγελάκης Ιδομενέας, Διευθυντής Εξαγωγικών, Επιχειρηματικών Αποστολών, με αναπληρωτή 
τον Δανιήλ Εμμανουήλ,  Διευθυντή  Δομικών Υλικών ,Βιομηχανικών& Καταναλωτικών 
Προϊόντων 

 
ια) Εκπρόσωπος του Συνδέσμου  Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ): 
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- Ξηρογιάννης  Γεώργιος,  Διευθυντής Αναπτυξιακών Πολιτικών, με αναπληρώτρια την 
Μακρυγιάννη Βίκυ,  Advisor Αναπτυξιακών Πολιτικών 

 
ιβ) Εκπρόσωπος του Πανελληνίου  Συνδέσμου  Εξαγωγέων (ΠΣΕ): 

-Σακελλαρίδη Χριστίνα, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, με αναπληρώτρια την 
Χαζάπη Αλέκα,  Αντιπρόεδρο Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων 

 
ιγ) Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ): 

- Καραβασίλης Δημήτριος, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΕΒΕ, με αναπληρωτή τον 
Φιλιόπουλο Γεώργιο, Εντεταλμένο Σύμβουλο ΣΕΒΕ  

 

Συντονιστής της Επιχειρησιακής Ομάδας Εξωστρέφειας ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας ΥπΟΙΑΝΤ κ. Ηλίας 
Ξανθάκος, με αναπληρώτρια την εκ των μελών της Ομάδας Εξωστρέφειας κα. Μαργαρίτα Αντωνίου. 

 

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση μίας ομάδας συντονισμού δράσεων για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής σε 
θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής. Προς τούτο, η Επιχειρησιακή Ομάδα Εξωστρέφειας, όταν συγκροτηθεί σε 
σώμα, καλείται θα ετοιμάσει πρόταση για τη σύνθεση, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της εν λόγω ομάδας 
συντονισμού, το οποίο θα υποβάλει στην Επιτροπή Εξωστρέφειας. 

 

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση «Ομάδας παρακολούθησης του συστήματος ενισχύσεων της 
εξωστρέφειας» που «καλείται να παρακολουθεί οργανωμένα οποιαδήποτε δράση σχετίζεται με υφιστάμενα 
ή προτεινόμενα σχήματα/εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας…» 
(σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο πλαίσιο της Δράσης Γ.1.α του «Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των 
εξαγωγών»). Προς τούτο, η Επιχειρησιακή Ομάδα Εξωστρέφειας, όταν συγκροτηθεί σε σώμα, καλείται να 
ετοιμάσει πρόταση προς την Επιτροπή Εξωστρέφειας για τον σχηματισμό της εν λόγω ομάδας 
παρακολούθησης του συστήματος ενισχύσεων της εξωστρέφειας, η οποία, σε μία πρώτη φάση, θα 
επικουρήσει την Ομάδα Εργασίας Χρηματοδοτικών Εργαλείων ΕΣΠΑ (Υπ. Απόφαση αρ. πρωτ. 12379/ΕΥΚΕ 
775/3-2-2016) στο έργο της, ειδικά σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν ως αντικείμενο την 
εξαγωγική δραστηριότητα. Η ομάδα αυτή θα έχει, πιο συγκεκριμένα, ως πρώτο παραδοτέο -με χρονικό 
ορίζοντα την ολοκλήρωση της ex ante αξιολόγησης- την υποβολή συγκεκριμένων συμπερασμάτων για την 
αποτελεσματικότητα υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για την εξωστρέφεια αλλά και προτάσεων για 
νέα εργαλεία με βάση της ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η ομάδα θα λειτουργεί σε διαρκή βάση. 

 

Μετά το τέλος της συζήτησης και μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε 
προς έγκριση το παρόν πρακτικό.   
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Ο Πρόεδρος    

 

 

Γ. Σταθάκης, Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού   

 

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 

 

 

Δ. Μάρδας, Υφυπουργός  Εξωτερικών 

 

Ο Γραμματέας    

 

 

Η. Ξανθάκος,  Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού   

 

Τα Μέλη   

 

 

Γ. Τσίπρας, Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών  

 

 

Γ. Τζιάλλας, ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού    

 

 

Ν. Αντώνογλου, Γ.Γ. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων   

 

 

Χ. Λαμπρίδης, Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής   

 

 

Ευστρ. Ζαφείρης,  Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού 

 



 

 

 


