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Ρόδος, Τετάρτη 25.11.2020   

 

1. Σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις 

για τις προμήθειες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης έχει θέσει από τις 

23 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με 

τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων 

Συμβάσεων». 

 

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού 

πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, του νόμου 4412/2016, που ενσωματώνει στο ελληνικό 

δίκαιο τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ καθώς και των νόμων 3433/2006, 3383/2010 και 

3978/2011 που ρυθμίζουν θέματα Δημοσίων Συμβάσεων στους τομείς της Άμυνας και της 

Ασφάλειας με σκοπό: 

α) την απλοποίηση/διασαφήνιση των διατάξεων του νόμου, 

β) την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων, 

γ) την επιτάχυνση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και 

εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων χωρίς εκπτώσεις στο πεδίο της διαφάνειας και της ίσης 

μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, 

δ) την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων, 

ε) τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς 

στ) την αύξηση της συμμετοχής των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στις διαδικασίες 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

ζ) στην αντιμετώπιση παθογενειών του συστήματος δημοσίων συμβάσεων όπως το ζήτημα των 

υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της 

ουσίας των προσφορών των οικονομικών φορέων. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και 

κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του 

προτεινόμενου σχεδίου νόμου. 

http://www.ando.gr/
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H διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την 7η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 17.00. 

 

 Σχετικό αρχείο 

Σχέδιο Νόμου  

 

 Περισσότερες πληροφορίες 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

 

 

2. «Φιλόδημος ΙΙ: Παράταση για 4 Προσκλήσεις έως το Δεκέμβριο 2021» 

 
Τέσσερεις Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν Προσκλήσεις του 

Προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ”, δημοσιεύθηκαν την 19η Νοεμβρίου. 

  

Πρόκειται για τις Αποφάσεις 79234/16.11.2020, 79147/16.11.2020, 79120/18.11.2020 και 

79095/18.11.2020, που τροποποιούν αντιστοίχως τις εξής Προσκλήσεις 

- την Πρόκληση ΙΙΙ «προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 

χαρών των Δήμων της Χώρας», 

- την Πρόσκληση VI «σύνταξη/επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και 

σύνταξη/επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού», 

- την Πρόσκληση VIII «εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και 

μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Χώρας», 

- την Πρόσκληση IX «κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». 

  

Σε όλες τις ανωτέρω, η τροποποίηση αφορά τη διάρκεια εφαρμογής, η οποία παρατείνεται 

ώστε το Πρόγραμμα να υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

 

 

3. Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη δράση του ΕΠΑνΕΚ 
«Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» 

 
Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, παρατείνεται, για 

δεύτερη φορά και για δύο ακόμη μήνες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη δράση 

«Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», προκειμένου στην 

παρούσα ιδιαιτέρως απαιτητική συγκυρία περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να 

επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

http://www.ando.gr/
http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/downloads/2020/11/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
http://www.opengov.gr/ypoian/
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Συγκεκριμένα, η πρόσκληση της δράσης θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων 

χρηματοδότησης έως την 31η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00, αντί της 30ης Νοεμβρίου 2020, 

και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι η διαδικασία της 

αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά 

προτεραιότητας. 

Στη δράση συμμετέχουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με επιδότηση των επενδυτικών 

τους σχεδίων έως 65%, με σκοπό να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους 

θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού 

εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 

Στις επιδοτούμενες δαπάνες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, και αρκετές οι οποίες μπορούν να 

συμβάλουν σημαντικά στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη σημερινή 

δύσκολη συγκυρία, όπως είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), οι δαπάνες 

εξοπλισμού ΤΠΕ & εξειδικευμένου λογισμικού (π.χ. ηλεκτρονικών πληρωμών), η συμμετοχή σε 

ελληνικά και ξένα e-marketplaces, καθώς και οι δαπάνες e-marketing (π.χ. διαφημίσεις σε 

μηχανές αναζήτησης και κοινωνικά δίκτυα, ανάπτυξη και βελτίωση του περιεχομένου προβολής). 

 Επιλέξιμες επιχειρήσεις 

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αποκλειστικά 

υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης πληρούν τα ακόλουθα:  

i. Εχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. 

ii. Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII 

«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της δημοσιευμένης πρόσκλησης. 

iii. Εχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ1 εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το 

έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: 

«Από την πρώτη μέρα της υγειονομικής κρίσης, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και στους εργαζομένους, αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό το πολύτιμο 

«όπλο» του ΕΣΠΑ που έχουμε στα χέρια μας. Και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε διαρκή 

εγρήγορση, με έγκαιρες και στοχευμένες παρεμβάσεις, μέχρι να βγούμε όλοι μαζί όρθιοι και 

ενωμένοι από αυτή την κρίση». 

Τα συνολικά ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια, έως σήμερα, ανέρχονται σε 4.081. Η δράση 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

 

 

 

 

 

http://www.ando.gr/
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4. Προγράμματα – Προσκλήσεις ολοκληρωμένων παρεμβάσεων επαγγελματικής 

ανάπτυξης, ένταξης στην αγορά εργασίας και ενίσχυσης γνώσεων και 

δεξιοτήτων για νέους έως 29 ετών. 

 

 Στόχος 

Παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης, με γνώμονα 

τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά και προσόντα των ωφελουμένων, σε συνάρτηση με την ύπαρξη 

ή μη προγενέστερης επαγγελματικής εμπειρίας σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές ή τον 

επαγγελματικό τους προσανατολισμό, καθώς και το χρόνο παραμονής εκτός αγοράς εργασίας, 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η δράση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους ενέργειες:  

 Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής.  

 Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 

 Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης. 

Επίσης, παροχή σε άνεργους νέους πτυχιούχους υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, 

κατάρτισης και πιστοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων σε εξειδικευμένα 

θεματικά αντικείμενα σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας. 
 

 Περίοδος υποβολής 

από 18/11/2020 έως 28/12/2020 
 

 Σε ποιους απευθύνεται 
 

 Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών οι οποίοι διαθέτουν τη διοικητική και 

επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης και έχουν 

υλοποιήσει ή υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου ως δικαιούχοι για την υποβολή πρότασης έργων (πράξης), μεμονωμένα ή και σε 

σύμπραξη προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω 

Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ συναφείς με το αντικείμενο της πράξης και 

τους επιστημονικούς, επαγγελματικούς κλάδους / τομείς της Οικονομίας για τους οποίους 

υποβάλλονται οι προτάσεις, οι οποίοι διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα 

για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης και έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν 

συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι για την 

υποβολή πρότασης έργων (πράξης), μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη, προκειμένου να 

ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

 Πεδίο Εφαρμογής 

Όλη η Ελλάδα 

 

 

 

http://www.ando.gr/
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 Σχετικά αρχεία 

Πρόσκληση «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην 

αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών» 

Πρόσκληση «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων 

ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού 

μοντέλου της Οικονομίας» 

 

 Περισσότερες πληροφορίες 

ΕΣΠΑ  

 

 

 

 

 

 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5067/6%CE%96%CE%95%CE%9146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9E46.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5067/6%CE%96%CE%95%CE%9146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9E46.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Ξ¨Ξ�2746Ξ�Ξ¤Ξ›Ξ�-5Ξ�Ξ�.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Ξ¨Ξ�2746Ξ�Ξ¤Ξ›Ξ�-5Ξ�Ξ�.pdf
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https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

