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1. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ολοκληρωμένη στρατηγική Νησιωτικής Πολιτικής 

 

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με τίτλο «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, 

διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή». 

 

Ακολουθούν αποσπάσματα από την ομιλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. 

Γιάννη Πλακιωτάκη στην Βουλή. 

Μέσω του προτεινόμενου νομοσχεδίου, προδιαγράφονται 3 διακριτά χρηματοδοτικά εργαλεία που 

περιλαμβάνουν: 

➢ Χρηματοδότηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα - Πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ. 

Το Πρόγραμμα Νέαρχος θα δημιουργηθεί μέσα από τη συνεργασία του Υπ. Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής με το Ταμείο Παρακαταθηκών, με το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε την άμεση 

ενεργοποίησή του. 

Στόχος είναι να πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που ετησίως διαθέτει το Υπουργείο για την 

κάλυψη κρίσιμων έργων δημοσίου χαρακτήρα στους τομείς: 

✓ α) λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των μελετών 

ωρίμανσης αυτών 

✓ β) υποδομών αφαλάτωσης και δικτύων διανομής ύδατος ιδίως για τα μικρά, 

απομακρυσμένα και άνυδρα νησιά, 
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 ✓ γ) έργων διαχείρισης ενέργειας, καθώς και 

✓ δ) πολυετών συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας (δηλαδή άγονες γραμμές) και με τον 

τρόπο αυτό δημιουργούμε τον πιο κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας ανάπτυξης των νησιών που 

έχει να κάνει με την επαρκή και ασφαλή διασύνδεση. 

Σε συνεργασία με το ΝΕΕ και το ΣΕΕΝ προχωράμε σε ουσιαστική αναβάθμιση του δικτύου αγόνων 

γραμμών και ενισχύουμε εμπράκτως την εδαφική συνοχή του νησιωτικού χώρου. 

➢ Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας. 

Το Πρόγραμμα Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας θα υλοποιηθεί σε διαδοχικούς κύκλους σε 

συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. 

Προβλέπει στήριξη μέσω μικροπιστώσεων ή επιχορηγήσεων για να αντιμετωπισθούν κρίσιμα 

λειτουργικά έξοδα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των νησιών μας. 

Η στήριξη του κράτους είναι αναγκαία για να μειωθεί το λειτουργικό κόστος που σχετίζεται με τα 

μειονεκτήματα ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο νησιώτης επιχειρηματίας και ιδίως στα μικρά 

νησιά και αντιλαμβάνεστε όλοι τη σημασία που έχει να διαθέσουμε τις δυνάμεις μας για οικονομική 

δραστηριότητα στα νησιά μας σε όλη τη χώρα. 

➢ Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας. 

Πρόκειται για Ταμείο Χαρτοφυλακίου που θα συσταθεί σε συνεργασία του Υπουργείου με την 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα εστιάζει στη χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να στρέψουν το παραγωγικό τους μοντέλο σε 

δραστηριότητες της θαλάσσιας οικονομίας. 

Δίνεται έμφαση στους τομείς ναυτιλιακής τεχνολογίας, του ναυτιλιακού ή/ και ναυπηγικού 

εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και χρήση τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ). 

Δημιουργείται ένα ελληνικό «BlueInvest» FUND κατά τα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών 

ταμείων. 

 

Προβλέπονται επίσης: 

✓ Εκπόνηση Ετήσιας ‘Έκθεσης Αξιολόγησης Πολιτικών στο Νησιωτικό Χώρο. 

✓ Συστήνεται Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας. 

✓ Διαμορφώνεται Ειδικό Πρόγραμμα Θεσμικής Ενδυνάμωσης Φορέων της 

Θαλάσσιας Οικονομίας. 

http://www.ando.gr/
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 ✓ Δημιουργείται Πλατφόρμα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης στους 

τομείς της Εθνικής Στρατηγικής. 

✓ Πλοηγική Υπηρεσία. Σχετικά με την Πλοηγική Υπηρεσία, ΕΙΝΑΙ και ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 

δημόσιος ο χαρακτήρας της παρεχόμενης πλοηγικής υπηρεσίας. 

✓ Ναυτική Εκπαίδευση. Στον τομέα της Ναυτικής Εκπαίδευσης οι ρυθμίσεις που 

εισάγονται εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθμισης της δημόσιας ναυτικής 

εκπαίδευσης. 

✓  Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας ή κοινώς 

«Port Community System». 

✓ Επιχειρησιακές Μονάδες ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. Επιπλέον για το Αρχηγείο του ΛΣ/ ΕΛ.ΑΚΤ. 

ενεργοποιούμε κατά τρόπο συγκροτημένο και συνεκτικό τις δυνατότητες που 

προσφέρει ο ν.4412/16 για τον ορισμό χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, 

προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα σε κρίσιμες αποκεντρωμένες υπηρεσίες και 

δομές τη δυνατότητα για αναθέσεις μικρής κλίμακας και για απολύτως αναγκαίες 

δαπάνες. Για παράδειγμα είναι πλέον ζωτικής σημασίας για τα καύσιμα ενός σκάφους 

το τοπικό λιμεναρχείο να συνάπτει με απόλυτη διαφάνεια συμβάσεις σε τοπικό 

επίπεδο. Οι κεντρικές προμήθειες και διαγωνιστικές διαδικασίες παρήγαγαν 

γραφειοκρατία και στις περισσότερες περιπτώσεις αδυναμία κάλυψης των αναγκών 

σε κρίσιμες περιοχές.  

✓ Άρθρο 30 – Περιβαλλοντική αδειοδότηση VTMIS, ΕΣΟΘΕ 

✓ Άρθρο 45 (e-ναυλοσύμφωνο) 

 

➢ Σχετικά 

Ν. 4770/21 (ΦΕΚ 15/Α/21) 

Ομιλία Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη  
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2. Έργα ψηφιακού πολιτισμού 

 

➢ Τι αφορά 

Καταγραφή και ψηφιοποίηση σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της 

χώρας, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων αποθετηρίων ψηφιακού περιεχομένου για την 

οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση, αναζήτηση και προβολή μέσω της διάθεσης σε 

εικονικούς μουσειακούς χώρους, συλλογών ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας, από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και από Φορείς Πολιτισμού που το διαθέτουν ή του οποίου έχουν την ευθύνη 

διατήρησης και ανάδειξης. 

Ο σκοπός της δράσης είναι η διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης πλούσιου 

πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά σε ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, 

αρχεία και χώρους πολιτισμού, καθώς και η περαιτέρω επιστημονική μελέτη, η ανάδειξη αυτού και 

η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό, αλλά 

και το ευρύ κοινό, με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

➢ Προϋπολογισμός Δράσης 

23.173.998 €  

 

➢ Δικαιούχοι 

✓ Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και εποπτευόμενοι Φορείς αυτού (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) 

✓ Εποπτευόμενοι Φορείς άλλων Υπουργείων με αρμοδιότητες στον τομέα του 
Πολιτισμού 

✓ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με αρμοδιότητες στον τομέα του 
Πολιτισμού, όπως προκύπτει από τους καταστατικούς σκοπούς τους 

✓ Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με αρμοδιότητες στον τομέα του 
Πολιτισμού, όπως προκύπτει από τους καταστατικούς σκοπούς τους 
 
 

➢ Υπεύθυνη Επικοινωνίας 

κα. Δήμητρα Ράπτη, τηλ: 213 1500520, email: d.rapti@madc.gr 

 

➢ Περίοδος υποβολής  

από 1/2/2021 έως 30/4/2021  

➢ Σχετικά 

Πρόσκληση 

Ιστοσελίδα Πρόσκλησης   

 

  

http://www.ando.gr/
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3. Πράσινο Ταμείο: Καταληκτική ημερομηνία δημοπράτησης μέχρι την 30η Απριλίου 

2021 Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ενταγμένων Δήμων  

 

➢ Τι αφορά 

Το Πράσινο Ταμείο ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους Δήμους που έχουν ήδη ενταχθεί στο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» στον 

Άξονα Προτεραιότητας 4: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με την Απόφαση ΔΣ 114.6 

(ΑΔΑ: 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ) και την Απόφαση ΔΣ 118.1 (ΑΔΑ: 7ΓΣΩ46Ψ844-1Μ3) ότι το 

Πρόγραμμα είναι ενεργό, σύμφωνα και με την από 15/7/2020 Ανακοίνωση του. 

Οι ενταγμένοι Δήμοι μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες 

ανάθεσης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και το Πράσινο Ταμείο θα 

χρηματοδοτήσει το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που προβλέπεται στην εκάστοτε 

Απόφαση ένταξης, μετά από έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Επιπλέον, ορίζεται καταληκτική ημερομηνία δημοπράτησης των ΣΒΑΚ η 30η Απριλίου 2021. 

Ενταγμένοι Δήμοι που δεν θα δημοπρατήσουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία τα ΣΒΑΚ, θα 

απενταχθούν μετά από σχετική Απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου. 

Μπορείτε να δείτε ακριβώς ποιοι είναι οι ενταγμένοι Δήμοι και το ποσό χρηματοδότησης 

καθενός στις Λίστες των δύο αποφάσεων, επιλέγοντας τα δύο σημεία με χρωματική επισήμανση 

ανωτέρω. 

➢ Σχετικά 

Δελτίο Τύπου Πράσινο Ταμείο 

  

 

4. Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασία, με 

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέχρι 31-3-2021 

 

➢ Τι αφορά 

Σε απευθείας αναθέσεις και κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας περί 
των δημοσίων συμβάσεων οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή θα μπορεί μέχρι τις 31 Μαρτίου  να 
προχωρήσει στην αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, σχετικά με την τηλεργασία των 
υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων. 

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και την υπογράφουν οι Χρ . Σταϊκούρας, 
Αδ. Γεωργιάδης, Μ.Βορίδης. Κ. Χατζηδάκης, Θ. Σκυλακάκης και Στ. Πέτσας. 

Πιο συγκεκριμένα με την τροπολογία οι υπουργοί  θεσπίζουν τη «διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού 
πληροφορικής». 

➢ Σχετικά 

ΦΕΚ 16/Α/21  
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