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Ρόδος, Τετάρτη 24.02.2021   

 

1. Πρόσκληση στη διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα “Ταμείο Ανάκαμψης : Ένα 

Δημοσιονομικό Άλμα της Ε.Ε.” 

 

Διοργάνωση: Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης: 

 

 

Πρόσκληση 

 

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα: 

«Ταμείο Ανάκαμψης: Ένα Δημοσιονομικό Άλμα της Ε.Ε.» 

Το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε.  ενέκρινε στις 11 Φεβρουαρίου 2021 τον κανονισμό για τη θέσπιση του 

Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο μηχανισμός των 672,5 δισ. € βρίσκεται στον πυρήνα της 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

No69 

24.02.2021 

Γενικού Ενδιαφέροντος  

http://www.ando.gr/
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πρωτοφανούς προσπάθειας ανάκαμψης της ΕΕ, του «Next Generation EU». Χάρη στον Μηχανισμό 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, ενώ παράλληλα οι οικονομίες τους θα προχωρήσουν 

στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ώστε να γίνουν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές. 

Τι περιλαμβάνει όμως αυτός ο Μηχανισμός; Πώς θα υλοποιηθεί το σχέδιο της ΕΕ; Τι σημαίνει η συμφωνία 

αυτή για την ΕΕ πραγματικά; 

 

Ομιλητής: 

Αλέκος Κρητικός, Πρώην Γενικός Γραμματέας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Υπουργείο Εσωτερικών. 

Ο Αλέκος Κρητικός έχει εργασθεί επί σειρά ετών στις Βρυξέλλες ως ανώτερο στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Μόνιμη 

Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ.  Έχει ακόμη υπηρετήσει σε ανώτερες θέσεις στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων 

ως Γενικός Γραμματέας στα Υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Εργάσθηκε επίσης στον ιδιωτικό τομέα, σε θέματα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς 

και στον τραπεζικό χώρο, ασχολούμενος κυρίως με χρηματοδοτήσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων από διεθνείς τραπεζικούς 

οργανισμούς. Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Senior Policy Adviser του ΕΛΙΑΜΕΠ. Είναι 

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. και κάτοχος D.E.A. Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Paris I, Panthéon-Sorbonne. 

Συντονιστής: 

Γιάννης Παπαγεωργίου, Δημοσιογράφος, Εκδότης, Athens Digest. 

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Μαρτίου και ώρα 12:00-13:00, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας «ZOOM».  

 

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 

 

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω στο Facebook. 

Θα ήταν τιμή μας να συμμετάσχετε στη συζήτηση, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή σας στο e-mail: 

europedirect@ando.gr, ή επικοινωνώντας με την Υπεύθυνη του Europe Direct Dodecanese κα Παπασάββα 

Φιλία στο τηλ. 2241078230. Προθεσμία επιβεβαίωσης συμμετοχής: Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου.  

Χρειάζεται η προεγγραφή σας στην εκδήλωση. Για να εγγραφείτε, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpcu2tqjorG9C5m7byIL230IxrKuWvlXOz . 

Με την εγγραφή σας, συναινείτε στην καταγραφή και ζωντανή αναμετάδοση της εκδήλωσης στο 

Facebook.  

 

Διοργάνωση: Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης: 

 

 

 

http://www.ando.gr/
https://fb.me/e/5sk5FTc5t
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpcu2tqjorG9C5m7byIL230IxrKuWvlXOz
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2. Νέο Σχέδιο Νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές.  

 
Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το μεγέθους 342 σελίδων νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές”. 

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τροποποιείται σε βάθος ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το προτεινόμενο 
σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις, του ν. 4412/2016, που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ (L 94/65) και 2014/25/ΕΕ (L 94/243) καθώς και των ν. 3433/2006 (Α΄ 20), 3883/2010 
(Α΄ 167) και 3978/2011 (Α ‘ 137) που ρυθμίζουν θέματα δημόσιων συμβάσεων στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας. 

Με το Μέρος Α’ της αξιολογούμενης ρύθμισης αναμορφώνονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 που 
αποτελεί το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 
υπηρεσιών και έργων με σκοπό την απλοποίηση και διασαφήνιση των διατάξεων, τη μείωση 
της γραφειοκρατίας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων (e-
procurement), την αύξηση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις 
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την αντιμετώπιση παθογενειών, όπως το 
ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα 
έναντι της ουσίας των προσφορών. 

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, ο ν. 4412/2016 παρουσιάζει πλήθος προβλημάτων 
που έχουν επισημανθεί από τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς. Η προσπάθεια 
για την αντιμετώπισή τους, ως σήμερα, υπήρξε αποσπασματική και, σε αρκετές περιπτώσεις, μη 
επαρκής. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι διατάξεις του ν. 4412/2016 έχουν επιμέρους 
τροποποιηθεί πάνω από 300 φορές. Παράλληλα, οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματικότητα, με μεγάλους χρόνους 
υλοποίησης, με μακροχρόνιες δικαστικές και προδικαστικές διαδικασίες και χαμηλή ποιότητα 
προμηθειών κυρίως λόγω της, σχεδόν αποκλειστικής, χρήσης του κριτηρίου ανάθεσης της 
χαμηλότερης τιμής απόκτησης των αγαθών, υπηρεσιών και έργων. Ωστόσο, η σημερινή οικονομική 
συγκυρία οδήγησε στην ανάγκη για αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
προετοιμασίας, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προκειμένου οι σχετικές 
διαδικασίες να επιταχυνθούν, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών, υπηρεσιών και 
έργων που προμηθεύεται το Δημόσιο και χωρίς να γίνονται εκπτώσεις σε όρους διαφάνειας και 
ακεραιότητας. Επιπρόσθετα, η αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δημοσίων 
συμβάσεων αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες του ελληνικού Δημοσίου στην 
πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων αλλά και στην ταχύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση 

http://www.ando.gr/
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ενωσιακών κονδυλίων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων, ιδίως, ενόψει της προγραμματικής 
περιόδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Recovery and Resilience 
Fund (RRF) για την υποστήριξη της ανάταξης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών 
των κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι κρίσεων. 

Στο σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων, πιο αναλυτικά προβλέπονται τα ακόλουθα:  

✓ Μειώνεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ που ισχύει 
σήμερα, η εκτιμώμενη αξία δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική, 
από τις αναθέτουσες αρχές, η χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με τις οριζόμενες εξαιρέσεις. 

✓ Επανακαθορίζονται/συμπληρώνονται οι δυνατότητες που παρέχονται σε αναθέτουσες 
αρχές που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής, όσον 
αφορά στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών. 

✓ Επικαιροποιείται η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για να είναι επιτρεπτή η προσφυγή στη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (ίση ή κατώτερη από το όριο των 30.000 ευρώ, αντί των 
20.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., που ισχύει σήμερα κ.λπ.). ενώ προβλέπονται και ειδικές εξαιρέσεις 
με μεγαλύτερο όριο, που φθάνει τις 60.000 ευρώ.  

➢ Σχετικά Αρχεία 

 

Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου,  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, Έκθεση Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους , Ειδική Έκθεση     

 

 

3. Παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση 3 Δράσεων ενίσχυσης της 
Επιχειρηματικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

 

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, αρμόδιου για τις 
Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, παρατείνονται κατά 6 μήνες οι καταληκτικές ημερομηνίες 
υλοποίησης ενταγμένων έργων στις 3 Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ), λόγω των δυσμενών συνθηκών που προκαλεί η κρίση της πανδημίας στην οικονομία. 

Οι δράσεις που παρατείνονται κατά 6 μήνες είναι οι ακόλουθες: 

• Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 
• Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α Κύκλος) 
• Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος) 

Οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. 
 
➢  Σχετικά Αρχεία 

 

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

http://www.ando.gr/
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11576168.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11576172.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11576170.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11576170.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11576171.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=15&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=14&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=28&cs=
http://www.mindev.gov.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-6-%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-3-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89/
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4. Ενημερωτικές εκδηλώσεις Δράσεων ΕΠΑνΕΚ 
 
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ 
& ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνονται οι ακόλουθες 
διαδικτυακές εκδηλώσεις για τις Δράσεις «e-λιανικό - Επιχορήγηση Υφιστάμενων ΜμΕ 
Επιχειρήσεων του Κλάδου του Λιανεμπορίου, για την Ανάπτυξη/αναβάθμιση και Διαχείριση 
Ηλεκτρονικού Καταστήματος» και «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια 
Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου». 

 

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε το συνολικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων. 

➢ Συνημμένα Αρχεία 
 
Πίνακας Εκδηλώσεων για τη Δράση "E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων 
του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού 
καταστήματος"  
Πίνακας εκδηλώσεων για τη Δράση "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"  

http://www.ando.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=73&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=73&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=73&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=72&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=72&cs=
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Programmatismos_ekdhlwswn__e-lianiko_23-02-2021.xlsx
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Programmatismos_ekdhlwswn__e-lianiko_23-02-2021.xlsx
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Programmatismos_ekdhlwswn__e-lianiko_23-02-2021.xlsx
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Programmatismos_ekdhlwswn_estiash_23-02-2021c.xlsx
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Programmatismos_ekdhlwswn_estiash_23-02-2021c.xlsx

