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Ρόδος, Τετάρτη 10.03.2021   

 

1. Ψηφίστηκε ο Νόμος με τίτλο: «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, τις υποδομές και την υγεία» (Ν. 4782/2021) 

 

Στις 4 Μαρτίου του 2021 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Νόμος με 

τίτλο: «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, τις υποδομές και την υγεία» (Ν.4782/2021), 

που τροποποιεί τον γνωστό σε όλους Ν.4412/2016. 

Οι σημαντικότερες αλλαγές που περιλαμβάνει είναι οι εξής: 

1. Απευθείας Ανάθεση 

i. Αύξηση των ορίων (άρθρα 50 και 51): 

– Προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών: από 2.500 έως 30.000 ευρώ πλέον 

Φ.Π.Α. (από 20.000 ευρώ) ή 40.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικών 

καταλόγων (e-marketplace) 

– Έργα: Από 2.500 έως 60.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (από 20.000 – ευρώ) 

Έναρξη ισχύος: 1 Ιουνίου 2021 (άρθρο 142) 

ii. Καταργείται η κληρωτίδα (των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016) για τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος δεν δύναται να συνάψει άλλη σύμβαση με 

αυτή τη διαδικασία με την αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κάθε αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να αναθέτει με αυτή τη διαδικασία μία ή περισσότερες συμβάσεις (έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), συνολικού προϋπολογισμού μέχρι δέκα 

τοις εκατό (10%) των πιστώσεών της κατ΄ έτος. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

No70 
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Γενικού Ενδιαφέροντος  
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Έναρξη ισχύος: 1 Ιουνίου 2021 (άρθρο 142) 

iii. Για αναθέσεις έως 2.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συμβάσεις ήσσονος σημασίας) δεν 

ακολουθείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (απευθείας εξόφληση φορολογικού 

παραστατικού) – άρθρο 49. 

Έναρξη ισχύος: ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ (άρθρο 142) 

iv. Υποχρεωτική χρήση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. από 2.500 ευρώ και άνω – άρθρο 6 (από 1.000 ευρώ) 

Έναρξη ισχύος: ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ (άρθρο 142) 

v. Η πρόσκληση (άρθρο 53): 

– Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας άνω των 2.500 

ευρώ, δύναται να απευθύνεται σε ένα μόνο οικονομικό φορέα και αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται 

υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά. 

– Για συμβάσεις έργου εκτιμώμενης αξίας μέχρι και 30.000 ευρώ, δύναται να απευθύνεται και σε 

έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας, τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της 

απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 

– Για συμβάσεις έργου άνω των 30.000 ευρώ, αποστέλλεται σε τουλάχιστον 3 οικονομικούς φορείς 

και αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για 

τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν 

αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 

προσφορά. 

Έναρξη ισχύος: ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ (άρθρο 142) 

vi. Το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφει ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας για την οποία 

προορίζονται τα αγαθά/υπηρεσίες – άρθρο 107 (σήμερα ισχύει για συμβάσεις έως 2.500 ευρώ). 

Έναρξη ισχύος: 1 Ιουνίου 2021 (άρθρο 142) 

2. Κατάργηση του Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρα 4 και 141) 

Από 30.000 πλέον Φ.Π.Α. και άνω, διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Έναρξη ισχύος: 1 Σεπτεμβρίου 2021 (άρθρο 142) 

 

 

2. Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, έθεσε από 4 

Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό 

Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 

http://www.ando.gr/
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Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές 

και τους στόχους για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, και η σύνταξή του 

αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που προκύπτει από την οδηγία 2008/98/ΕΚ όπως 

τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/851. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων εκπονείται από το ΥΠΕΝ και εγκρίνεται 

με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 83 του Ν.4685/20. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων αφορά την περίοδο 2021 – 2030 και 

μπορεί να αναθεωρείται κάθε πέντε έτη. Προδιαγράφει τις πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις 

που στοχεύουν στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, ενώ υποδεικνύει δείκτες 

μέτρησης. Οι ως άνω πολιτικές στοχεύουν στην προώθηση και υποστήριξη μοντέλων 

βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό την παραγωγή και τη 

χρήση προϊόντων που διασφαλίζουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων ιδιαιτέρως 

προωθώντας την επισκευασιμότητα, την ανθεκτικότητα και την επαναχρησιμοποιήσιμη 

φύση των προϊόντων. 

Σε ότι αφορά στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων, είναι εναρμονισμένο με την οδηγία 2018/851 της ΕΕ και προβλέπει: 

-Παρουσίαση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πρόληψη δημιουργίας 

αποβλήτων. 

-Παρουσίαση των υφιστάμενων εθνικών και κοινοτικών νομοθεσιών, πολιτικών και στρατηγικών. 

-Τον ορισμό ρευμάτων προτεραιότητας, καθώς και στόχων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. 

-Τον προσδιορισμό μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των στόχων αυτών, την επιτυχή και 

ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠΠΔΑ, καθώς και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής του. 

Κατά συνέπεια, ο βασικός στόχος του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, 

είναι η ανάπτυξη μιας συντονισμένης προσέγγισης για τη δημιουργία των συνθηκών για 

μικρότερη κατανάλωση πρώτων υλών και το μετασχηματισμό των καταναλωτικών 

προτύπων, με απώτερο σκοπό την επίτευξη της σταδιακής μείωσης στην παραγωγή 

αποβλήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε ενδιαφερόμενος, 

καταθέτοντας τις προτάσεις του. 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 18 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. 

 Σχετικά Αρχεία 

 

Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων      

 

 

 

http://www.ando.gr/
http://www.opengov.gr/minenv/?p=11636
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3. Εκδήλωση για την νεοφυή επιχειρηματικότητα και το Περιβάλλον 

 
Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο: «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις: Προκλήσεις για βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις με έμφαση στην προστασία 
του περιβάλλοντος», διοργανώνουν την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 το Πράσινο Ταμείο, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task 
Force), σε συνεργασία με το Skywalker.gr  για τη δέσμη πρωτοβουλιών  GRBossible που 
υποστηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). 
 
Η εκδήλωση αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας, που επικεντρώνεται στη 
δυνατότητα αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE από 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν σύγχρονες προκλήσεις και να 
αναπτύξουν κύκλο εργασιών εστιασμένο στην προστασία του περιβάλλοντος. Εξυπηρετεί την 
ανάγκη ενημέρωσής τους, δικτύωσης με άλλους φορείς και προοπτικής στήριξής τους από πιθανές 
συγχρηματοδοτικές πηγές, ώστε να καλύψουν το ποσοστό χρηματοδότησης, που αφορά στην ιδία 
συμμετοχή. 
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/30nTlW9 
 

 
4. Δημόσια διαβούλευση της Προδημοσίευσης της 3ης Πρόσκλησης υποβολής 

αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 - Νέοι Αγρότες 
 
Δημόσια διαβούλευση της Προδημοσίευσης για την 3η Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης 
προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. 
 
Η διαβούλευση διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβουλεύσεων του ΥΠΑΑΤ. 
Μπορείτε να την βρείτε στο σύνδεσμο http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/ και να υποβάλετε τα 
σχόλιά σας. 
 
Η διαβούλευση της Προδημοσίευσης θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021. 

http://www.ando.gr/
https://bit.ly/30nTlW9
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/

