
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 72 
   Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας 

«Doing Business" .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 

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

2. Το π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης» (Α’  236).

3. Την υπό στοιχεία Δ941/22.12.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γε-
νική Γραμματεία Συντονισμού» (ΥΟΔΔ 1055).

4. Την υπό στοιχεία 21187/21.02.2020 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση και 
συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, με αντικείμενο τις προτάσεις μέ-
τρων σχεδιασμού για την υλοποίηση μεταρρυθμιστικών 
εθνικών πολιτικών, με σκοπό την βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας της χώρας και ειδικότερα την βελτίωση 
της κατάταξής της, όπως αυτή αποτυπώνεται στην έκ-
θεση Doing business της Παγκόσμιας Τράπεζας» (ΑΔΑ: 
65ΨΔ46ΜΤΛΡ-ΡΥ1).

5. Την υπ’ αρ. 10651/28.01.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ορισμός μελών Ομά-
δας Εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, με αντικείμενο τις προτάσεις μέτρων σχεδιασμού για 
την υλοποίηση μεταρρυθμιστικών εθνικών πολιτικών, με 
σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας 
και ειδικότερα την βελτίωση της κατάταξής της, όπως 
αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση Doing business της 
Παγκόσμιας Τράπεζας» (ΑΔΑ: ΨΣΣΖ46ΜΤΛΡ-721).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Α. Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, 
προς υποβοήθηση του έργου της υπό στοιχεία (5) του 
προοιμίου της παρούσης, για την βελτίωση του επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος καθώς και την απόδοση της 
χώρας στους δείκτες «Doing Business» μέσω της επε-
ξεργασίας των προτάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας 

στο πλαίσιο του παρεχόμενου έργου Τεχνικής Βοήθειας, 
αποτελούμενη από τους:

- Ευτυχίδου Θωμαΐς του Άγγελου, συνεργάτιδα του 
Γενικού Γραμματέα Συντονισμού, ως συντονίστρια.

- Γεωργακοπούλου Βασιλική του Γεωργίου, Προϊστα-
μένη τομέα Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Εξωστρέφειας 
στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, ως μέλος και αναπληρώτρια συντονίστρια.

- Θεοφιλάτου Ανδρονίκη του Θεοφίλου, συνεργάτιδα 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως μέλος.

- Καραμανώλη Βασίλειο του Χαραλάμπους, συνεργάτη 
Υπουργού Οικονομικών, ως μέλος. 

- Μαρκέλλου Ολυμπία του Παύλου, συνεργάτιδα 
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως μέλος.

- Σουλίου Καλομοίρα του Χρήστου, συνεργάτιδα 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος.

- Σταματίου Δήμητρα του Γεωργίου, συνεργάτιδα 
Υπουργού Δικαιοσύνης, ως μέλος. 

- Παπατριανταφύλλου Τριαντάφυλλο του Χρήστου, 
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δράσεων Εξωστρέφειας και 
Διεθνών Θεμάτων, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών, ως μέλος. 

- Αλεξόπουλο Γεώργιο του Θεοδώρου, Προϊστάμε-
νο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 
Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 
εκπρόσωπο ΕΦΚΑ, ως μέλος. 

- Κωτούλα Μαρία του Καλλίνικου, γραφείο Διοικητή, 
εκπρόσωπο ΑΑΔΕ, ως μέλος. 

- Νούση Δήμητρα του Βασιλείου, Γενική Διευθύντρια 
Διοίκησης, εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων, ως μέλος. 

- Ρόκο Δημήτριο του Δημητρίου, Διευθυντή Προγραμ-
ματισμού, εκπρόσωπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, 
ως μέλος. 

- Βράνη Δημήτριο του Απόστολου, Διευθυντή Διεύθυν-
σης Χρηστών Δικτύου, εκπρόσωπο ΔΕΔΔΗΕ, ως μέλος. 

- Παναγιωτόπουλο Νικόλαο του Μιχαήλ, εκπρόσωπο 
ΤΕΕ, ως μέλος. 

Β. Έργο της Ομάδας είναι οι εργασίες επεξεργασίας, 
σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης της δράσεων 
για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 
των δεικτών «Doing Business» και συγκεκριμένα:

Β1. Η χαρτογράφηση σε συνεργασία με την Παγκό-
σμια Τράπεζα (ΠΤ) των επιμέρους πεδίων που χρήζουν 
βελτίωσης.
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Β2. Η επεξεργασία των προτάσεων της ΠΤ, η υιοθέτηση 
των σχετικών ρυθμίσεων, η παρακολούθηση και βελτί-
ωση της εφαρμογής του ρυθμιστικού και κανονιστικού 
πλαισίου, καθώς και η επικοινωνία τους στους εμπλεκό-
μενους φορείς της αγοράς.

Γ. Η Συντονίστρια αναφέρεται στον Γενικό Γραμματέα 
Συντονισμού, συντονίζει το έργο της Ομάδας με βάση 
τις κατευθύνσεις και οδηγίες του, και μεριμνά για την 
ολοκλήρωση του έργου της Ομάδας.

Δ. Το έργο της Ομάδας Εργασίας ξεκινάει στις 17.3.2021 
και ολοκληρώνεται στις 31.12.2021, δύναται δε να παρα-
ταθεί, εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ε. Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει 
η συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας.

ΣΤ. Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν αμείβονται για τη 
συμμετοχή τους σ’ αυτή. Η Ομάδα θα συνεδριάζει εντός 
του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ   
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