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1. Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα της ΚΕΔΕ με θέμα το Εθνικό Σχέδιο 

Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης “Ελλάδα 2.0” 

 
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας οργανώνει την Τετάρτη 21 Απριλίου, στις 15:00 το 
μεσημέρι, διαδικτυακή ημερίδα για τους Δημάρχους όλης της Ελλάδας, με στόχο την ενημέρωσή 
τους αλλά και την ανταλλαγή απόψεων για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση 
του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» και την αξιοποίηση των πόρων του, προς όφελος των τοπικών 
κοινωνιών της χώρας. 

Στην ημερίδα θα πάρουν μέρος οι Υπουργοί: Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας , Κωνσταντίνος Σκρέκας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί: Εσωτερικών Στέλιος 
Πέτσας και Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης. 

Το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης  «Ελλάδα 2.0» είναι ένα Εθνικό  Πρόγραμμα 
υλοποίησης συγκεκριμένων έργων, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων με πόρους που ξεπερνούν 
τα 57 δις ευρώ, η υλοποίηση των οποίων θα έχει θετικό αντίκτυπο σε όλη την Ελλάδα. 

Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου: 

 

«Το Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» είναι ένα  φιλόδοξο σχέδιο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, 

που στηρίζεται σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αλλά και στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων κι 

αποτελεί μέρος ενός τολμηρού σχεδίου κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης για όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, βασισμένο στην αλληλεγγύη, τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την 

κοινωνική δικαιοσύνη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κλυδωνισμοί που προκάλεσε η 

πανδημία του covid-19. 

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με το νέο ΕΣΠΑ, θα μας δώσουν τη δυνατότητα 

να μετασχηματίσουμε την οικονομία μας. Για να πετύχουμε όμως το στόχο αυτό, πρέπει να 

κινηθούμε άμεσα κι αποτελεσματικά, τόσο στο σχεδιασμό όσο και  στην υλοποίηση. Αυτό 

προϋποθέτει ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών κι εμπλοκή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης 

του Κράτους μας, με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των Δήμων. 

http://www.ando.gr/
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Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη δίκαιη κατανομή των πόρων και 

στην καταπολέμηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Να προωθήσει την ουσιαστική ενίσχυση των 

τοπικών αρχών, προκειμένου να προχωρήσουν  στον επανασχεδιασμό των δημόσιων υπηρεσιών, 

ώστε να τις καταστήσουν ψηφιακές, βιώσιμες και ανθεκτικές. Να εξασφαλίσει κονδύλια και 

απλουστευμένες διαδικασίες  για κατασκευή αναγκαίων βιώσιμων τοπικών υποδομών. Να 

αποτελεί μια ενισχυμένη πολιτική συνοχής, εστιασμένη στη μείωση των ανισοτήτων και στη 

βελτίωση της ανθεκτικότητας των πόλεων και των χωριών σε ολόκληρη την Ελλάδα.  Η 

αναπτυξιακή  επανεκκίνηση της Ελλάδος περνά μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

 

Η ημερίδα της ΚΕΔΕ θα μεταδοθεί απευθείας από τη σελίδα της Ένωσης στο Facebook, καθώς 

και το κανάλι της ΚΕΔΕ στο Youtube. 

 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

Πρόσκληση 

Σχέδιο Προγράμματος 

2. Εξερευνώντας την επιχειρηματικότητα στα Δωδεκάνησα 
 
Πρόσκληση στην online συνάντηση “Εξερευνώντας την επιχειρηματικότητα στα 

Δωδεκάνησα”, που διοργανώνει το Europe Direct Δωδεκανήσου της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. και ο 

οργανισμός Bizrupt. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται τη Μ. Δευτέρα και ώρα 19:00 από το κέντρο Ευρωπαϊκής 

πληροφόρησης της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε και τον οργανισμό Bizrupt (https://www.bizrupt.gr/).  

Πρόκειται για μια online συνάντηση με στόχο να συζητηθούν  ευκαιρίες αλλά και  να εξερευνηθούν 

επιχειρηματικές  ιδέες, με εισηγητές  δύο νέους τοπικούς επιχειρηματίες που θα μας μιλήσουν για 

το δικό τους ταξίδι.  

Πρόκειται για τον  Μανόλη Μακρή, Founder της Pixel Data και τον Ραφαήλ Κουδούνη, 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dingo Marketing Team, αμφότεροι με καταγωγή από τα Δωδεκάνησα. 

Επιπρόσθετος  σκοπός της εκδήλωσης είναι να επικοινωνηθεί και ο  νέος κύκλος για το δωρεάν 

πρόγραμμα επιχειρηματικότητας Foundit, σε  Κρήτη και Δωδεκάνησα.  

Το Foundit έχει έρθει για να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν entrepreneurial thinking, να 

αποφασίσουν αν τους ταιριάζει η επιχειρηματικότητα, να τους κατευθύνει στη δημιουργία του 

business plan τους και να τους βοηθήσει να “βγουν στην αγορά” οποιαδήποτε επιχειρηματική 

ιδέα κι αν έχουν. To πρόγραμμα αποτελείται πρακτικά από δύο κυρίως μέρη: Το training και το 

mentoring.  

Το Foundit επιδιώκει πρωτίστως να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των νέων της Κρήτης και των 

Δωδεκανήσων. Γι’ αυτό το λόγο δίνεται έμφαση στην εξέλιξη των συμμετεχόντων, είτε επιλέξουν 

να δουλέψουν πάνω στην επιχειρηματική τους ιδέα είτε όχι. 

H συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom. Για να την παρακολουθήσετε θα πρέπει να 

εγγραφείτε εδώ: http://bit.ly/entrepreneurship12  

 

http://www.ando.gr/
https://www.facebook.com/kedegr/
https://www.youtube.com/channel/UCg3ApPTIL2Cg4zDRTSqXckQ
https://kedke.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%91%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%9C%CE%A8%CE%97%CE%A3-21-4-2021.pdf
https://kedke.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%95-21_4_21.pdf
https://www.bizrupt.gr/
http://bit.ly/entrepreneurship12
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 Περισσότερες πληροφορίες 

Φιλία Παπασάββα (2241075323) – Υπεύθυνη Europe Direct της ΑΝΔΩ 

3. Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας 
ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 
 Τι αφορά 

 
Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/διεύρυνση επαγγελματικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων, 29-64 ετών, και η 
απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η παροχή 
συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας. 
Ειδικά στην παρούσα φάση, όπου ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της πανδημίας έχει 
πλήξει ιδιαίτερα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω του προσανατολισμού της σε τομείς που 
επλήγησαν ιδιαίτερα, όπως ο τουρισμός, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης κυρίως των 
ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων καθώς η πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας 
γίνεται ολοένα δυσκολότερη. 
Ειδικότερα, με τη δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: 
 Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας μέσω της θεωρητικής 

κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε ειδικότητες κλάδων αιχμής, της 
παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης 

 Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων ανέργων 
 Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω 

προγραμμάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα. 
 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
 
 Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι 
 Κλαδικοί φορείς 
 Τοπικά ή/και κλαδικά επιμελητήρια 
 Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ 
 Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα 

 
 Περίοδος υποβολής 
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  
από τις 19.04.2021 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως τις 21.05.2021 (ημερομηνία 
λήξης υποβολής προτάσεων). 
 
 Προϋπολογισμός 
 
600.000€ 
 
 Επιλεξιμότητα 
 
Οι ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν μέσω διαγωνιστικών 
διαδικασιών, τηρουμένων των προβλεπομένων περί δημοσίων συμβάσεων. Ο δικαιούχος δύναται, 

http://www.ando.gr/
http://logon.ops.gr/
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κατόπιν συμφωνίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, είτε να αναζητήσει μεμονωμένους 
παρόχους ανά είδος υπηρεσίας, είτε να προβλέψει στην πρόσκληση τη δημιουργία «κοινοπραξίας» 
ή αντίστοιχου σχήματος, η οποία θα παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών. 
 
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν σχέδιο δράσης όπου θα τεκμηριώνεται ο 
αποτελεσματικός συντονισμός και διαχείριση των παρακάτω ενεργειών: 
Α. Συμβουλευτική 
Β. Κατάρτιση 
Γ. Πιστοποίηση 
 
 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 
 
Πρόσκληση  
 
 Περισσότερες πληροφορίες 
 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 

4.  Αναβάθμιση λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Γ 
κύκλος) - «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 
 Τι αφορά 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Ανεξάρτητες Αρχές, Ανώνυμες Εταιρίες Εποπτευόμενες 
από Υπουργεία, καθώς και σε Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους (συμπεριλαμβανομένων των 
εποπτευόμενων Ινστιτούτων/φορέων αυτών), σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
εποπτευόμενα από Υπουργεία, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενα 
από Υπουργεία, σε Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης και σε Λοιπούς καθ' αρμοδιότητα φορείς  για 
την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Σκοπός της Πρόσκλησης είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της 
υλοποίησης παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη διευκόλυνση της άσκησης επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων ή παρέχουν το πλαίσιο για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή και της βελτίωσης 
της αναγνωρισιμότητας των εγχώριων προϊόντων, εξαλείφοντας γραφειοκρατικά εμπόδια και 
βελτιώνοντας την επενδυτική κινητοποίηση και ελκυστικότητα. 

 Δικαιούχοι της Δράσης 

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι που θα υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) να είναι εθνικής εμβέλειας και 
β) να έχουν αρμοδιότητες: 

i. Διαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου είτε 
ii. Εποπτικές είτε 
iii. Ελεγκτικές είτε 
iv. Αδειοδοτικές είτε 

http://www.ando.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_1411_16042021_ProsKatar3.pdf
https://pepna.gr/el/calls/anavathmisi-prosonton-kai-ypostirixi-tis-entaxis-stin-agora-ergasias-anergon-me-hamila-1
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v. Τήρησης εθνικών μητρώων είτε 
vi. Εκπροσώπησης επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο είτε 
vii. Ρύθμισης της αγοράς, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων της Χώρας 
καθολικά και όχι κλαδικά, εκτός κι αν υφίσταται θεσμικά αποκλειστική αρμοδιότητα. 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της 
δράσης με κωδικό 02-11i-2.4-01. 

 Επιλεξιμότητα 
 

Οι πράξεις που δύνανται να ενταχθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ικανότητας 
και των εργαλείων των ανωτέρω φορέων για την αναβάθμιση της λειτουργίας των 
προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων τους – κατά τρόπο ουσιαστικό – έτσι ώστε να προωθείται 
αποκλειστικά η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μέσω: 
• της ενίσχυσης μηχανισμών εποπτείας της αγοράς 
• της δημιουργίας θεσμικού και διοικητικού πλαισίου ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις,  
• της ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και 
ενίσχυσης της εξαγωγικής τους ικανότητας και αναγνωσιμότητας,  
• παρεμβάσεων για δημιουργία ενός φιλικού προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος, 
με άρση εμποδίων και διοικητικών επιβαρύνσεων στο σύνολο της εξωστρεφούς 
επιχειρηματικότητας,  
• της υποστήριξης των δημόσιων υπηρεσιών για το σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών και 
στρατηγικών για πάγια ή έκτακτα προβλήματα (ενδεικτικά: πανδημία Covid-19) σε 
επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων,  
• της αναβάθμισης της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης στο σχεδιασμό στρατηγικής, σχεδίων 
δράσης, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δημόσιων πολιτικών επιχειρηματικής 
ανάπτυξης, με στόχο την προετοιμασία, τεκμηρίωση ή εξειδίκευση αποφάσεων των εθνικών και 
περιφερειακών οργάνων της Διοίκησης για την επόμενη προγραμματική περίοδο, βάσει των πλέον 
πρόσφατων δεδομένων.  
 
 Προϋπολογισμός 

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα 

πρόσκληση ανέρχεται σε 10.000.000,00 €. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων 

πράξεων ορίζεται το ποσό των 100.000,00 €. 

 

 Περίοδος υποβολής 

 

Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/04/2021 και ώρα 12:00.  

Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2021 και ώρα 17:00 

 

 Σχετικό Αρχείο Πρόσκλησης 

Πρόσκληση ,  Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης  

  Περισσότερες πληροφορίες 

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - 

Καινοτομία  

 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/prosklhsh_145.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/synhmmena_145.zip
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=204&cs
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=204&cs

