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Ρόδος, Τετάρτη 23.06.2021   

 

1. Σε διαβούλευση η συμβολή των ΟΤΑ στον τουρισμό 

Εισάγεται από 12 Ιουνίου 2021, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 

Τουρισμού με τον τίτλο «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές 

Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και 

τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη». 

Με το ως άνω σχέδιο νόμου επιδιώκεται η στέρεα θεσμική ρύθμιση ζητημάτων που θα συμβάλουν 

μεσοπρόθεσμα στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού αλλά και η διευθέτηση επιμέρους τεχνικής 

φύσεως ζητημάτων που συνδέονται με τη λειτουργία της τουριστικής αγοράς και χρήζουν 

αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε τρία μέρη. 

Σκοπός του πρώτου μέρους του σχεδίου νόμου είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αρκετοί τουριστικοί προορισμοί στη 

Χώρα διαμέσου τριών αλληλένδετων οργανωτικών δομών: 1) της Διυπουργικής Επιτροπής 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, 2) 

των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και 3) του Τοπικού/Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης από κάθε Οργανισμό. Η αντιμετώπιση αυτή 

προϋποθέτει τη συνεργασία ΟΤΑ και κεντρικής κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων. Επίσης, στο πρώτο μέρος ρυθμίζονται θέματα που 

αφορούν σε επείγουσες ενέργειες προβολής και προώθησης των Περιφερειών λόγω της 

πανδημίας COVID-19. 

Το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, μέσω της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«Ιαματικές Πηγές Ελλάδας – ΙΠΕ», έχει ως σκοπό μια συνολικότερη, ομοιογενή και αποδοτική 

διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων και 

πηγών της Χώρας μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή/και 

των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Το Υπουργείο Τουρισμού καλεί όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και 

τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις 

παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων και αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις. 

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00. 

 Σχετικά αρχεία  

 

Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, 

Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές 

επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη» 

Σχέδιο Νόμου   

Εγχειρίδιο ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης  

2.  Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμιών για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.): Εως τις 30.07.2021 η δημοσίευση, εως τις 30.09.2021 η 

εκπόνηση 

Κατόπιν συνεννόησης με το ΥΠΕΝ, σχετικού αιτήματος από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 

(Κ.Ε.Δ.Ε.), και ενόψει της επικείμενης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης ΣΦΗΟ από το 

ΥΠΕΝ ως τις 30.9.2021, με δεδομένες τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν, αλλά και την ισχύ 

του νέου νόμου 4782/2021 για τις δημόσιες συμβάσεις και προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία χρηματοδότησης, με βάση τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος, 

ανακοινώνονται τα εξής:  

 

Κάθε δικαιούχος υποχρεούται να προχωρήσει σε δημοσίευση του διαγωνισμού. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η εγκεκριμένη πρόταση θα απεντάσσεται μετά από απόφαση ΔΣ του Πράσινου 

Ταμείου. Ως εκ τούτου, με δεδομένα τα παραπάνω, αλλά και το γεγονός ότι το σύνολο των 

προτάσεων εντάχθηκαν στις 22.12.2020 (δυνάμει της υπ’ αριθμό 201.6/2020 απόφασης του Δ.Σ. 

του Πράσινου Ταμείου), οι ενταγμένοι Δήμοι θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε δημοσίευση της 

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 το αργότερο μέχρι 

την Παρασκευή, 30.07.2021. 
 

 Περισσότερες πληροφορίες 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

3. Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 

 
 Τι αφορά 
 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3, του Εθνικού 

Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece", υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της 

πανδημίας COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσής της στους ΚΑΔ 

που έχουν πληγεί. H ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης 

http://www.ando.gr/
http://www.opengov.gr/tourism/?p=2043
http://www.opengov.gr/tourism/?p=2043
http://www.opengov.gr/tourism/?p=2043
http://www.opengov.gr/tourism/wp-content/uploads/downloads/2021/06/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf
http://www.opengov.gr/tourism/wp-content/uploads/downloads/2021/06/%CE%B1%CF%83%CF%85%CF%81.pdf
https://ypen.gov.gr/
http://www.elevategreece.gov.gr/
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(κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις 

εργασίας. 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
 

Nεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο 

Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) "Elevate Greece" 

 Περίοδος υποβολής 
 

από 16/3/2021 έως 30/9/2021 (ώρα 15:00) 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

www.ependyseis.gr/mis. 

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in - first out), 

σύμφωνα με: την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ, τη συνολική δημόσια 

χρηματοδότηση της Πρόσκλησης και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που ανέρχεται σε 100.000 

ευρώ δεδομένης της επάρκειας του προϋπολογισμού. 

Επισημαίνεται πως δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των αιτήσεων παρά μόνο διαπίστωση της 

τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής. 

 

 Επιλέξιμες δαπάνες 
 

 Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης 

για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο 

τα 100.000 ευρώ. 

 Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου 

Κίνησης, συγκεκριμένα το 2019 ή το 2020 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό 

επιχορήγησης. 

 Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 

ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. 

 Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει 

άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ. 

 Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το 

άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, 

του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές 

- βιολογικές δραστηριότητες), των διαφόρων λειτουργικών εξόδων. 
 

 Προϋπολογισμός 
 

60.000.000 € 
 

 Σχετικά αρχεία  

 

Προκήρυξη Δράσης , Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για Δράση (16/06/2021) , 1η τροποποίηση 

της Πρόσκλησης (17/06/2021)  
 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

ΕΣΠΑ 2014-2020  

 

http://www.ando.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5112/epanek_210316_Prokirixi_ElevateGreece.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5112/20210616_ELEVATE_faq.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5112/20210616_ELEVATE_1h_trop_prosklhshs.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5112/20210616_ELEVATE_1h_trop_prosklhshs.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5112
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4. Δημιουργείται νέο διαπληροφοριακό υποσύστημα δημόσιων συμβάσεων 
 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2453 Τεύχος Δεύτερο 9 Ιουνίου 2021 

η με αρ. πρωτ. 64233/08.06.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
 

Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργεί κεντρικά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ – ΕΣΗΔΗΣ). Ως «Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο 

αποτελεί μέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον 

προγραμματισμό, τη σύναψη και την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων με τη χρήση 

και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
 

Διαχείριση και δομή 
 

Το Σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο διακριτών υποσυστημάτων ή και λειτουργιών και 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 

• Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς». 

• Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες 

για τις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών 

καθώς και για τις σχετικές διαδικασίες διαχείρισης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και 

συμβάσεων, εφεξής το «Υποσύστημα». 

• Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Δημόσια Έργα για τις 

διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

• Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) των άρθρων 38 και 260 του 

ν. 4412/2016. 

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και 

των αποδεικτικών στοιχείων των λόγων αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής δημοσίων 

συμβάσεων. 

• Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων με την αγορά 

σύμφωνα με τα άρθρα 46,47, 278 και 279 του ν. 4412/2016. 

• Επιχειρηματική Ευφυΐα και Επιτελική Πληροφόρηση. 

• Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση. 

• Προγραμματισμό Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4412/2016. 

• Εθνικό Μητρώο Οικονομικών Φορέων Προμήθειας 

 

Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» 
 

Η Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του Συστήματος είναι ο διαδικτυακός ιστότοπος, προσβάσιμος 

στη διαδικτυακή διεύθυνση www.promitheus.gov.gr  και www.eprocurement.gov.gr  που λειτουργεί 

ως κομβικό σημείο πληροφόρησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες και υποσυστήματα του 

Συστήματος όσον αφορά τους εμπλεκόμενους στις δημόσιες συμβάσεις φορείς, ιδίως τις 

αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς, τους οικονομικούς φορείς καθώς και το 

ενδιαφερόμενο κοινό. 

http://www.ando.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, η αναθέτουσα αρχή/ο 

αναθέτων φορέας λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου 

διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η 

μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της. 

Το Υποσύστημα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά 

συστήματα φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 4 και το άρθρο 258 παρ. 9 του ν. 4412/2016, 

ειδικά δε για τα πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου τομέα, μέσω του Εθνικού Δικτύου 

Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της υπό στοιχεία 

ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης» και τις σχετικές διατάξεις περί διαλειτουργικότητας του ν. 4727/2020 και του 

άρθρου 47 του ν. 4623/2019. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν σε ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

καταρτίζουν την ηλεκτρονική προσφορά τους μέσω του Υποσυστήματος με τρόπο και σε χρόνο 

που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας. 

Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων υποβάλλουν αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ή της ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής που διενεργείται 

μέσω του Υποσυστήματος. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν σε ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

καταρτίζουν την ηλεκτρονική προσφορά τους μέσω του Υποσυστήματος. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πιστοποιημένοι χρήστες του Υποσυστήματος, προβαίνουν στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων. 

Στις περιπτώσεις ανοικτής διαδικασίας ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας και εφόσον 

το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση, μέσω σχετικής 

λειτουργικότητας του Υποσυστήματος. 

Η υποβολή και αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση διενεργείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρα 103, 104 και 105 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

του Υποσυστήματος. 

 

 Σχετικό αρχείο  

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση     

 

http://www.ando.gr/
https://www.nomotelia.gr/photos/File/2453b-21.pdf

