Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2021

Περιεχόμενα
1

Ταυτότητα Υπουργείου

2

Διατύπωση Στόχων και σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
1. Αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις
2. Στήριξη καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων
3. Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
4. Προσέλκυση Επενδύσεων
5. Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Εκτέλεση και Παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
6. Ολοκλήρωση του Σχεδιασμού και Έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027
7. Απορρόφηση ΕΣΠΑ - Ετήσιοι στόχοι δαπανών & Έλεγχος κάλυψης κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης
8. Προώθηση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις
9. Σύνδεση Έρευνας - Τεχνολογίας - Καινοτομίας με την αγορά
10. Προστασία Καταναλωτή

2

1

Ταυτότητα Υπουργείου

3

Δομές και Διαθέσιμοι Πόροι

Διοικητική δομή Υπουργείου
Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών
Γενική Γραμματεία ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Προσωπικό
Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου &
ΝΠΔΔ
(Βάσει Απογραφής Δεκ. 2020)

Γενική Γραμματεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
2492
Γενική Γραμματεία ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Γενική Γραμματεία ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΔΙΤ
Γενική Γραμματεία ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΕΤΠΑ-ΤΣ)

Στοιχεία προϋπολογισμού για το έτος 2021
Συνολικός προϋπολογισμός: 5.301.000.000 €

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΚΤ)
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)
Οριζόντιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα γραφεία πολιτικής ηγεσίας
(υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό ή στον Υπηρεσιακό Γραμματέα)

4

2

Διατύπωση Στόχων και σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του
κυβερνητικού προγραμματισμού
Στόχοι Υπουργείου
1. Αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε
ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις [Έτος Έναρξης 2020]
2. Στήριξη καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων [Έτος Έναρξης
2020]
3. Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος {Έτος Έναρξης:
[Έτος Έναρξης].}
4. Προσέλκυση επενδύσεων {Έτος Έναρξης: [Έτος Έναρξης].}
5. Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και παρακολούθηση
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) {Έτος
Έναρξης: [Έτος Έναρξης].}

Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες
επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές

Σύγχρονο κράτος λιτό και
αποτελεσματικό στην υπηρεσία του
πολίτη

✔
✔
✔
✔
✔
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Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του
Κυβερνητικού Προγραμματισμού
Στόχοι Υπουργείου

Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες
επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές

6. Ολοκλήρωση σχεδιασμού και έναρξη νέας προγραμματικής
περιόδου του ΕΣΠΑ 2021 -2027 {Έτος Έναρξης: [Έτος
Έναρξης].}

✔

7. Απορρόφηση ΕΣΠΑ – Ετήσιοι στόχοι δαπανών & έλεγχος
κάλυψης κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (V+3){Έτος
Έναρξης: [Έτος Έναρξης].}

✔

8. Προώθηση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις
{Έτος Έναρξης: [Έτος Έναρξης].}

✔

9. Σύνδεση έρευνας - τεχνολογίας - καινοτομίας με την αγορά
[Έτος Έναρξης 2020]

✔

10. Προστασία καταναλωτή {Έτος Έναρξης: [Έτος Έναρξης].}

Σύγχρονο Κράτος λιτό και
αποτελεσματικό στην υπηρεσία του
πολίτη

✔
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2.i

Αύξηση των δραστηριοτήτων έρευνας & ανάπτυξης σε
ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 1: Αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα και
επιχειρήσεις

IPCEI Διευρωπαϊκά Σημαντικά Έργα
Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος
των βιομηχανικών στρατηγικών
αλυσίδων αξίας

1 συμμετοχή,
5 διερευνήσεις
2ο, 4ο τρίμηνο
2021

IPCEI Διευρωπαϊκά Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Important Project of
Common European Interest - IPCEI) των βιομηχανικών στρατηγικών αλυσίδων αξίας.
Παρακολούθηση υλοποίησης του IPCEI EUBatin : Το Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος
στον κλάδο των Μπαταριών EUBatIn IPCEI European Battery Innovation, Supporting a Circular
Economy from Material to Recycling (τομέας μπαταρίες, συμμετοχή Sunlight). Προετοιμασία
/διερεύνηση συμμετοχής σε 5 IPCEIs: 'Μικροηλεκτρονική“, "Τεχνολογίες Υδρογόνου“, «Cloud»,
9
«Raw Materials», «Smart Health»

ΒΙΟ
Μ

Στόχος 1: Προσδοκώμενα αποτελέσματα 2021
Στόχος 1: Αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις

1,34%
Ένταση
δαπανών Ε&Α
για το 2021

O δείκτης της έντασης δαπανών για Ε&Α αποτελεί το σημαντικότερο δείκτη αναφοράς σε επίπεδο
ΕΕ και ΟΟΣΑ, ο οποίος παρακολουθείται συστηματικά από την Eurostat και από την ελληνική
δημόσια διοίκηση. Στην Ελλάδα δαπανώνται αναλογικά λιγότερα χρήματα για Ε&Α από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος ανήλθε σε 2,06% ΑΕΠ το 2018. Για την Ελλάδα ο σχετικός δείκτης
διαμορφώθηκε σε 1,15% ΑΕΠ το 2017, 1,21 % ΑΕΠ το 2018 (οριστικά στοιχεία) ενώ για το 2019
ανέρχεται σε 1,27% (προκαταρκτικά στοιχεία). Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής
Ευρώπη 2020, έχει τεθεί ως στόχος το 3% του ΑΕΠ. Προς αυτήν την κατεύθυνση, επιδιώκεται η
σύγκλιση προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η διατήρηση του ρυθμού βελτίωσης του δείκτη σε
1,34% ΑΕΠ για το 2021. Επισημαίνεται ότι ο δείκτης βασίζεται στη χρηματοδότηση της Ε&Α από τις
ακόλουθες πηγές: 1. Επιχειρήσεις, 2. Κράτος (κεντρική κυβέρνηση ή περιφέρειες), 3. Φορείς του
τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4. Φορείς του τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων, 5.
Εξωτερικό (ΕΕ και λοιπές πηγές).

4ο τρίμηνο 2021

Οι τομείς που εκτελείται η Ε&Α είναι: (1)Τομέας Επιχειρήσεων (BES) (2)Κρατικός Τομέας (GOV)
(3) Τριτοβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) (4) Ιδιωτικών Μη-Κερδοσκοπικών
Ιδρυμάτων (PNP). Οι δαπάνες Ε&Α ως %/ΑΕΠ που εκτελούνται στον τομέα των επιχειρήσεων του
σύμφωνα με στοιχεία ΕΚΤ, ανέρχεται σε 0,56% (2017) - 0,58% (2018) - 0,59% (2019- προσωρινά
αποτελέσματα). Στόχος είναι οι δαπάνες Ε&Α / ΑΕΠ να συγκλίνουν γρήγορα με τον Ευρωπαϊκό
Μέσο Όρο 1,45% (2018) (πηγή: Eurostat)

Αύξηση των συνολικών δαπανών για
Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) - (%ΑΕΠ)

[Πηγή στοιχείων: EKT (2020) «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2019 στην Ελλάδα –
Προκαταρκτικά στοιχεία», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου].

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙΝ
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις
Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου

Δράση

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός
Γραμματέας)

• Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός

1.1

Σχεδιασμός, κατάρτιση και επικύρωση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)

Ανάπτυξης & Επενδύσεων

• Αθανάσιος Κυριαζής, Γ. Γ. Έρευνας
και Καινοτομίας

• Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός

1.2

Ενίσχυση Βασικής Έρευνας
Δράσεις ενίσχυσης Βασικής Έρευνας τόσο σε οριζόντιους όσο και εστιασμένους τομείς

Ανάπτυξης & Επενδύσεων

• Αθανάσιος Κυριαζής, Γ. Γ. Έρευνας
και Καινοτομίας

• Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός

1.3

Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Ενίσχυση Έρευνας & Ανάπτυξης που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις

• Αθανάσιος Κυριαζής, Γ. Γ. Έρευνας
και Καινοτομίας

1.4

Αξιοποίηση ερευνητικών υποδομών (κτιριακές υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.)
Διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την αξιοποίηση των ερευνητικών δομών και του αξιόλογου ερευνητικού
δυναμικού της χώρας (Έτος έναρξης 2020).

• Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων

• Αθανάσιος Κυριαζής, Γ. Γ. Έρευνας
και Καινοτομίας

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙΝ
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα και
επιχειρήσεις
Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου

Δράση

1.5

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

IPCEI Διευρωπαϊκά Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Important Project of Common
European Interest - IPCEI) των βιομηχανικών στρατηγικών αλυσίδων αξίας

ΒΙΟ
Μ

• Ιωάννης Κυριακού, Γ.Γ
Βιομηχανίας
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.1

Σχεδιασμός, κατάρτιση και επικύρωση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)

Έργο

Επικύρωση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙΝ
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.2

Ενίσχυση Βασικής Έρευνας

Έργο
Δράση ενίσχυσης Βασικής Έρευνας για όλους τους τομείς

Ενίσχυση Βασικής Έρευνας στους Τομείς Βιοϊατρικής και επιστημών Υγείας

Ιατρική Ακριβείας – "Hellenic of Molecular Oncology Network" (ΗΜΟΝ)

Έρευνα και Ανάπτυξη για μη επανδρωμένα συστήματα
Δημιουργία Ερευνητικού Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης, Επεξεργασίας Δεδομένων & Ανάπτυξης Αλγορίθμων
Δημιουργία Ερευνητικού Ινστιτούτου σε συνεργασία με ΜΙΤ για παραγωγή καινοτόμων υλικών με εφαρμογές στην πραγματική οικονομία

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙΝ
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.3

Ενίσχυση Έρευνας & Ανάπτυξης που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις

Έργο

Έκδοση ΚΥΑ σε συνέχεια του άρθρου 46 (Ν 4712/2020, ΦΕΚ Α/146) που αφορά σε τροποποίηση του άρθρου 22 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) σχετικά με την
προσαύξηση σε 100% της έκπτωσης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Συμψηφισμός Clawback με δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης
Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υποβολή δαπανών Ε&Α στο πλαίσιο άρθρου 22Α ΚΦΕ και συμψηφισμού Clawback

Αντιστάθμιση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών έναντι δαπανών Ε&Α σε περίπτωση φορολογικών ζημιών

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙΝ
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.4

Αξιοποίηση ερευνητικών υποδομών (κτηριακές υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό κλπ..)

Έργο

Εμβληματική Δράση επιδημιολογικής και γενετικής ανάλυσης της πανδημίας COVID-19
Το έργο φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο μέτωπο των εξελίξεων στη μελέτη του ιού και την παραγωγή γνώσης για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίση, σε αυτό συμμετέχουν
τέσσερα ΑΕΙ και έξι ερευνητικά κέντρα σε συνεργασία με την ιατρική κοινότητα.

Αξιολόγηση των εποπτευομένων από την ΓΓΕΚ Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων
Πραγματοποίηση της περιοδικής αξιολόγηση των επιδόσεων των εποπτευόμενων από την ΓΓΕΚ φορέων, με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

Αναμόρφωση της δομής και λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΙΔΕΚ με τροποποίηση του ν.4429/2016 (ΦΕΚ Α' 199).

Ενίσχυση υποδομών ερευνητικών κέντρων
Δημιουργία – Επέκταση - Εκσυγχρονισμός υποδομών ερευνητικών έργων εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΚ.

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙΝ
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Στόχου 1: Έργα ανά δράση
1.5

IPCEI Διευρωπαϊκά Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος των βιομηχανικών στρατηγικών αλυσίδων αξίας

Έργο

Παρακολούθηση υλοποίησης του IPCEI EUBatin : Το έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στον κλάδο των Μπαταριών EUBatIn IPCEI European Battery Innovation,

Supporting a Circular Economy from Material to Recycling (τομέας μπαταρίες, συμμετοχή Sunlight)

Προετοιμασία /διερεύνηση συμμετοχής σε 5 Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος IPCEIs: IPCEI στις αλυσίδες αξίας 'Μικροηλεκτρονική, "Τεχνολογίες

Υδρογόνου" , «Cloud», «Raw Materials», «Smart Health»

ΒΙΟ
Μ
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2.ii

Στήριξη καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων
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Στόχος 2: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 2: Στήριξη καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των
εργαλείων της πλατφόρμας ELEVATE
GREECE και του Εθνικού Μητρώου
Νεοφυών Επιχειρήσεων

Πρώτη επίσημη
καταγραφή του
αριθμού των
νεοφυών
επιχειρήσεων

4ο τρίμηνο 2021

Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα επίσημη καταγραφή του αριθμού των νεοφυών
επιχειρήσεων. Μέσα από τα εργαλεία της πλατφόρμας ELEVATE GREECE θα γίνει εφικτή η
χαρτογράφηση του οικοσυστήματος και η συγκέντρωση ουσιαστικής σημασίας δεδομένων
σχετικά με τις νεοφυείς επιχειρήσεις (πχ. κύκλος εργασιών, θέσεις απασχόλησης κ.α.). Η
δημιουργία του ηλεκτρονικού μητρώου των νεοφυών επιχειρήσεων θα δώσει τη δυνατότητα
σχεδιασμού στοχευμένων και κοστολογημένων ενισχύσεων προς αυτό το δυναμικό κομμάτι της
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, θα αυξήσει την ορατότητα του οικοσυστήματος στο
ελληνικό και διεθνές επιχειρείν. Κατ’ επέκταση, θα επιδράσει θετικά στις επιδόσεις της χώρας σε
έγκυρους δείκτες όπως “European Innovation Scoreboard” και “Global Innovation Index”.

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙΝ
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Στήριξη καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων
Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Δράση

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

2.1

2.2

Ανάδειξη και ενίσχυση του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων (startup)
Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ELEVATE GREECE και του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών
Επιχειρήσεων για την παρακολούθηση και υποστήριξη του ελληνικού οικοσυστήματος
καινοτομίας (Έτος έναρξης 2020).

Early Stage Proof of Concept pre-seed funds
Χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών σε πρώιμο στάδιο για τη δημιουργία του πρωτότυπου προς
επικύρωση της «ιδέας»

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙΝ

• Χρίστος Δήμας,
Υφυπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων
• Αθανάσιος Κυριαζής, Γ. Γ.
Έρευνας και Καινοτομίας
• Χρίστος Δήμας,
Υφυπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων
• Αθανάσιος Κυριαζής, Γ. Γ.
Έρευνας και Καινοτομίας
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Στήριξη καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων
Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Δράση

(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

2.3

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Έξυπνη εξειδίκευση της ελληνικής Βιομηχανίας

Κυριακού Ιωάννης, Γενικός
Γραμματέας Βιομηχανίας

2.4

Πράσινη Mετάβαση & νέα παραγωγικά μοντέλα στην ελληνική Βιομηχανία

Κυριακού Ιωάννης, Γενικός
Γραμματέας Βιομηχανίας

ΒΙΟ
Μ
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.1

Ανάδειξη και ενίσχυση του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων (startup)

Έργο

Σύνταξη έκθεσης αναφοράς για το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων και για τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης των
δεδομένων της πλατφόρμας ELEVATE GREECE
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η πλατφόρμα ELEVATE GREECE για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος καινοτομίας στη βάση πραγματικών και
επικαιροποιημένων στοιχείων.

Πρόσκληση ενίσχυσης startup του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Συνεργασία με Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ,
Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ και Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Διεξαγωγή των πρώτων Εθνικών Βραβείων Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.
Βραβεία από Επίσημους Υποστηρικτές (ιδιωτικούς φορείς) του ELEVATE GREECE προς νεοφυείς επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων στη βάση των επιδόσεων σε
ειδικούς δείκτες (KPIs).

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙΝ
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.2

Early Stage Proof of Concept pre-seed funds

Έργο

Early Stage Proof of Concept pre-seed funds
Χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών σε πρώιμο στάδιο για τη δημιουργία του πρωτότυπου προς επικύρωση της «ιδέας»

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙΝ
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.3

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Έξυπνη Εξειδίκευση της Ελληνικής Βιομηχανίας

Έργο
Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στον παραγωγικό τομέα

Επιτάχυνση των επενδύσεων για την έξυπνη μεταποίηση (ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης)

ΒΙΟ
Μ
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Στόχου 2: Έργα ανά δράση
2.4

Πράσινη μετάβαση και νέα παραγωγικά μοντέλα στην ελληνική βιομηχανία

Έργο

Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ΕΥΔΕ-ΒΕΚ

Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας- συνεργατικοί συνεταιρισμοί-δικτυώσεις (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ΕΥΔΕ-ΒΕΚ

Ανάπτυξη και επέκταση επιχειρηματικών πάρκων

ΒΙΟ
Μ
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2.iii

Στόχος 3: Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
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Στόχος 3: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 3: Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Απλούστευση των διαδικασιών
αδειοδότησης οικονομικών
δραστηριοτήτων (ν.4442/2016)

Εκπόνηση και
Υιοθέτηση
Πρωτογενούς και
Δευτερογενούς
Νομοθεσίας

Παγιώνοντας την αρχή «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω» η ευρύτατη μεταρρύθμιση στις
διαδικασίες αδειοδότησης μεγάλων κατηγοριών οικονομικών δραστηριοτητων (π.χ. κυε,
κτηνοτροφία, μεταφορές, εκπαίδευση) επεκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες (π.χ.
τουρισμός, υγεία) με στόχο την ανταπόκριση στην ανάγκη περαιτέρω απλούστευσης ,
εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού των εν λόγω διαδικασιών, αντιμετωπίζοντας την
πολυνομία, τις επικαλύψεις, την ασάφεια, την χρονοβόρα και ζημιογόνα γραφειοκρατία, και
τελικά βελτιώνοντας καθοριστικά το επενδυτικό περιβάλλον.

3ο τρίμηνο 2021

Καταπολέμηση παραεμπορίου με
αύξηση ελέγχων

Αύξηση των
ελέγχων κατά
30%

4ο τρίμηνο 2021

-Με τη σύσταση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ_ (ν. 4712/2020)
επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, η βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου
και η ενίσχυση της κουλτούρας διυπηρεσιακής συνεργασίας που θα συμβάλλει καθοριστικά
στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού. Πιο αναλυτικά, στρατηγικός
στόχος της ΔΙΜΕΑ για το 2021 είναι η αύξηση κατά 30% των πραγματοποιούμενων ελέγχων,
συγκριτικά με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που καταγράφηκαν κατά το εξάμηνο αναφοράς (β
εξάμηνο του 2019).
- Η εντατικοποίηση των ελέγχων και η ενίσχυση του ρόλου της ΔΙΜΕΑ θα πραγματοποιηθεί με
την προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών ελέγχου του παράνομου εμπορίου, σε διαφορετικά
νευραλγικά σημεία της χώρας, προκειμένου να λειτουργήσουν ως σταθερά σημεία/σταθμοί
ελέγχου οχημάτων που εισέρχονται στη χώρα από γείτονες χώρες.

ΕΜΠ
ΠΚ
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Δράση

(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

3.1

Μείωση χρόνου και κόστους σύστασης εταιρείας και καταχώρησης
υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών με την περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση
των διαδικασιών σύστασης και καταχώρισης.

(Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ
ΠΚ)

3.2

Διευκόλυνση εγκατάστασης εταιρείας στην εσωτερική (κοινοτική) αγορά.

(Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ
ΠΚ)

3.3

Απλούστευση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας και των
διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις μέσω του εκσυγχρονισμού του ΓΕΜΗ

(Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ
ΠΚ)

3.4

Εκσυγχρονισμός ψηφιακών εργαλείων για τη διευκόλυνση της
επιχειρηματικότητας.

(Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ
ΠΚ)

3.5

Καταπολέμηση παραεμπορίου.

(Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ
ΠΚ)

ΕΜΠ
ΠΚ
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Δράση

(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

3.6

Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης επιπλέον οικονομικών
δραστηριοτήτων

Κυριακού Ιωάννης, Γενικός
Γραμματέας Βιομηχανίας

3.7

Νέο θεσμικό πλαίσιο εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς στους
τομείς α. προστασία καταναλωτή, β. ασφάλεια υποδομών & κατασκευών, γ.
δημόσια υγεία και δ. ασφάλεια & υγεία εργαζομένων.

Κυριακού Ιωάννης, Γενικός
Γραμματέας Βιομηχανίας

3.8

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) – (ολοκλήρωση σταδίων έργου)

Κυριακού Ιωάννης, Γενικός
Γραμματέας Βιομηχανίας

3.9

Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός πλαισίου Ανάπτυξης και Λειτουργίας
Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων.

Κυριακού Ιωάννης, Γενικός
Γραμματέας Βιομηχανίας

3.10

Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας
Αναπτυξιακής / Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης.

ΒΙΟ
Μ

Κυριακού Ιωάννης, Γενικός
Γραμματέας Βιομηχανίας
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση
3.1

Μείωση χρόνου και κόστους σύστασης εταιρείας και υποκαταστημάτων με την περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών
σύστασης

Έργο

Εναρμόνιση εθνικού δικαίου με το κοινοτικό.
[Κατάθεση σχεδίου νόμου και ενσωμάτωση οδηγίας ΕΕ 2019/1151 για την τροποποίηση της οδηγίας 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον
τομέα του εταιρικού δικαίου]

ΕΜΠ
ΠΚ
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση
3.2

Διευκόλυνση εγκατάστασης εταιρείας στην εσωτερική (κοινοτική) αγορά

Έργο

Εναρμόνιση εθνικού δικαίου με το κοινοτικό.
[Κατάθεση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση οδηγίας ΕΕ 2019/2121 για την τροποποίηση της οδηγίας ΕΕ 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και
διασπάσεις.]

ΕΜΠ
ΠΚ
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση
3.3

Απλούστευση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις μέσω του
εκσυγχρονισμού του ΓΕΜΗ.

Έργο
Ολοκλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων στο ΓΕΜΗ
[Ολοκλήρωση τεχνικών προδιαγραφών από την ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί για την εφαρμογή του άρθρου 102 ν. 4635/2019]

Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του χρόνου αναμονής των υπόχρεων για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ .
[Έκδοση ΥΑ σχετικά με την κατάρτιση πρότυπων καταστατικών και εταιρικών πράξεων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ (άρθρο 103, ν. 4635/2019) ]

Ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των υπαλλήλων των ΥΓΕΜΗ που είναι υπεύθυνοι να διενεργούν ελέγχους νομιμότητας των πράξεων και στοιχείων των εταιρειών που απαιτούν
δημοσιότητα .
[Υλοποίηση σεμιναρίων σχετικά με τη διεξαγωγή του ελέγχου νομιμότητας των κεφαλαιουχικών εταιρειών, κατόπιν της ένταξης στον προγραμματισμό του ΕΚΔΔΑ]

Διασύνδεση του ΓΕΜΗ με άλλα δημόσια μητρώα (ληξιαρχείο, αστυνομικό μητρώο, μητρώο σημάτων, μητρώο Υπουργείο Δικαιοσύνης )
Αποστολή αιτήματος στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διασύνδεση του ΓΕΜΗ με άλλα δημόσια μητρώα

ΕΜΠ
ΠΚ
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση
3.3

Απλούστευση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις μέσω του
εκσυγχρονισμού του ΓΕΜΗ.

Έργο
Αυτόματη δέσμευση Επωνυμίας σε πανελλήνιο επίπεδο.
΄Τεχνική υλοποίηση και έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών προς διαφοροποίηση των επωνυμιών και διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων επιχειρήσεων άρθρου 104 ν.
4635/2019

ΕΜΠ
ΠΚ

33

Στόχος 3: Έργα ανά δράση
3.4

Εκσυγχρονισμός ψηφιακών εργαλείων για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.

Έργο

Ηλεκτρονικοποίηση του μητρώου σημάτων με δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης.
[Επικαιροποίηση των δεδομένων των βιβλίων σημάτων .]

Έκδοση των ΥΑ και ΚΥΑ που προβλέπονται στο ν. 4679/2020 προκειμένου να καταστεί εφικτή η λειτουργία του ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων (άρθρα 30, 33, 35, 88,89)

ΕΜΠ
ΠΚ
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση
3.5

Καταπολέμηση παραεμπορίου

Έργο
Ανάπτυξη ΠΣ διαχείρισης των ελέγχων της αγοράς για την πάταξη του παραεμπορίου στο G-Cloud, αξιοποιώντας τα δεδομένα (μετάπτωση δεδομένων) και τις
λειτουργικότητες της υφιστάμενης εφαρμογής που δημιουργήθηκε εσωτερικά από τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την οποία
θα απαιτηθούν τα εξής στάδια:

Α. [Εξασφάλιση συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014 -2020 (έκδοση πρόκλησης από ΕΥΔΕ ΤΠΕ, υποβολή τεχνικού δελτίου έργου από ΕΥΔΕ ΒΕΚ, έκδοση απόφασης ένταξης). ]
Β. [Διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεση σύμβασης.]

Γ. [Ολοκλήρωση σύμβασης / παραλαβή οριστικών παραδοτέων.]
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση
3.5

Καταπολέμηση παραεμπορίου

Έργο
Αύξηση και εντατικοποίηση των ελέγχων στο σύνολο της επικράτειας με τη νέα διυπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου (ΔΙΜΕΑ)
[Αύξηση του αριθμού των ελέγχων, κατά 30% συγκριτικά με τον αντίστοιχο αριθμό πραγματοποιούμενων ελέγχων κατά το β εξάμηνο του 2019]

Επιμόρφωση του ελεγκτικού προσωπικού της ΔΙΜΕΑ με τη διοργάνωση σεμιναρίων στο ΕΚΔΔΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.
[Προμήθεια και εγκατάσταση σε λειτουργία τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων οικίσκων, τύπου ISOBOX, σε 4 σημεία της χώρας (Κομοτηνή, Νευροκόπι, Θεσσαλονίκη, Ηγουμενίτσα),
προκειμένου να λειτουργήσουν ως σταθερά σημεία ελέγχου οχημάτων που εισέρχονται στη χώρα από τις γειτονικές χώρες.]

ΕΜΠ
ΠΚ
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Στόχος: Έργα ανά δράση
3.6

Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης επιπλέον οικονομικών δραστηριοτήτων

Έργο

Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης επιπλέον οικονομικών δραστηριοτήτων

ΒΙΟ
Μ
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση
3.7

Νέο θεσμικό πλαίσιο εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς

Έργο

Πλαίσιο και εργαλεία εποπτείας στην προστασία καταναλωτή

Πλαίσιο και εργαλεία εποπτείας στην ασφάλεια υποδομών & κατασκευών

Πλαίσιο και εργαλεία εποπτείας στη δημόσια υγεία

Πλαίσιο και εργαλεία εποπτείας στην ασφάλεια & υγεία εργαζομένων.

Ολοκλήρωση πλαισίου και εργαλείων εποπτείας για τους τρεις τομείς προτεραιότητας (ασφάλεια τροφίμου, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια προϊόντων και
συμμόρφωση)
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση
3.8

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

Έργο

Ανάπτυξη ενδιάμεσων υποσυστημάτων (Βασικές Λειτουργίες)

Ανάπτυξη τελικών υποσυστημάτων (Προηγμένες Λειτουργίες)

Εκπαίδευση χρηστών

ΒΙΟ
Μ
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση
3.9

Αναμόρφωση πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων

Έργο

Διαμόρφωση και υιοθέτηση νέου θεσμικού πλαισίου

ΒΙΟ
Μ
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση
3.10

Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής / Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της
πολιτικής για τις ΜμΕ

Έργο

Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής / Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ - Ανάπτυξη
υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης

ΒΙΟ
Μ
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2.iv

Προσέλκυση επενδύσεων

42

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 2021
Στόχος 4: Προσέλκυση
επενδύσεων

Αξιοποίηση της συνεργασίας με την
EBRD για ενίσχυση και επιτάχυνση
των διαδικασιών ωρίμανσης έργων
ΣΔΙΤ

Αξιοποίηση σε >
3 έργα ΣΔΙΤ

Η Ελλάδα κατέκτησε τη 2η θέση στην παγκόσμια κατάταξη της ετήσιας έκθεσης για τις διαφανείς
διαδικασίες στις συμβάσεις ΣΔΙΤ που καταρτίζει το Global Infrastructure Hub (ο φορέας του G20 για τις
υποδομές) με 91/100 και την 3η θέση ανάμεσα σε 135 χώρες στον τομέα των «Βέλτιστων
Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε έργα ΣΔΙΤ», σύμφωνα με την Έκθεση ΣΔΙΤ 2018 της Παγκόσμιας
Τράπεζας. Επιδιώκεται η περαιτέρω ενίσχυση των ΣΔΙΤ ως ιδιαζόντως σημαντικού αναπτυξιακού
εργαλείου για την οικονομία μέσω της ενίσχυσης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών ωρίμανσης
έργων ΣΔΙΤ.

4o τρίμηνο 2021

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΔΙΤ

43

Στόχος 4: Δράσεις
Στόχος 4: Προσέλκυση επενδύσεων
Δράση
4.1

Αναμόρφωση και Εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Η εν λόγω δράση αφορά στην βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, στην έκδοση προκηρύξεων καθεστώτων ενισχύσεων του
αναπτυξιακού νόμου καθώς και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου.

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)
Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης,
Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων
Νικόλαος Παπαθανάσης, Αν.
Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων
Ορέστης Καβαλάκης, ΓΓ Ιδιωτ.
Επενδύσεων & ΣΔΙΤ

4.2

Αναμόρφωση και Εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Στρατηγικών Επενδύσεων
Η δράση αφορά στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων στο πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης
Στρατηγικών Επενδύσεων.

Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης,
Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων
Νικόλαος Παπαθανάσης, Αν.
Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων
Ορέστης Καβαλάκης, ΓΓ Ιδιωτ.
Επενδύσεων & ΣΔΙΤ

4.3

Αναμόρφωση και Εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου ΣΔΙΤ
Η δράση αφορά στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής έργων ή υπηρεσιών
στο ν. 3389/2005 καθώς και την υλοποίηση έργων ωρίμανσης των ΣΔΙΤ. μέσω συνεργασίας με την EBRD..

Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης,
Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων
Νικόλαος Παπαθανάσης, Αν.
Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων
Ορέστης Καβαλάκης, ΓΓ Ιδιωτ.
Επενδύσεων & ΣΔΙΤ

4.4

Δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιότητας (ΣΕ Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- Περιφέρειες κ.α.) για
Η εν λόγω δράση αφορά στη ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών (Επενδυτές, Τοπική
Αυτοδιοίκηση,
ΣΔΙΤ με ΜΜΕ εθνικής και
την δυνατότητες ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων και τη διαβούλευση νέων στόχων. Επικοινωνία
τοπικής εμβέλειας ανά Περιφέρεια.

Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης,
Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων
Νικόλαος Παπαθανάσης, Αν.
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Στόχος 4: Δράσεις
Στόχος 4: Προσέλκυση επενδύσεων
Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Δράση

(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

4.5
Προτάσεις διευκόλυνσης βιομηχανικών επενδύσεων

Κυριακού Ιωάννης, Γενικός
Γραμματέας Βιομηχανίας

ΒΙΟ
Μ
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Στόχος 4: Έργα ανά δράση
4.1

Αναμόρφωση και εφαρμογή θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών Επενδύσεων

Έργο

Έκδοση νέου νομοθετικού πλαισίου για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις.
Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών των Ιδιωτικών Επενδύσεων

Έκδοση προκηρύξεων καθεστώτων ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου
Το εν λόγω έργο αφορά στην έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων για την εκκίνηση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους επενδυτικούς φορείς
για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016.

Αξιολόγηση και υπαγωγή των επενδυτικών προτάσεων στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου
Το εν λόγω έργο αφορά στην έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4399/2016, ανά κύκλο των
καθεστώτων ενισχύσεων.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΔΙΤ
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Στόχος 4: Έργα ανά δράση
4.1

Αναμόρφωση και εφαρμογή θεσμικού πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων

Έργο

Ενίσχυση του μητρώου πιστοποιημένων Αξιολογητών
Επανεξέταση του μητρώου με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών διεκπεραίωσης και ελέγχου (μέσω τροποποίησης διατάξεων του ν. 4399/2016).

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση νέου αναπτυξιακού νόμου
Θα περιλαμβάνει υποσυστήματα διαχείρισης όλων των σταδίων που εμπίπτουν στον αναπτυξιακό νόμο, με στόχο την απλούστευση, την ψηφιοποίηση και την επιτάχυνση των
διαδικασιών.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΔΙΤ
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Στόχος 4: Έργα ανά δράση
4.2

Αναμόρφωση και εφαρμογή θεσμικού πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων

Έργο

Τροποποίηση του ΚΕΦ Β του ν.4608/2019
Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών των Στρατηγικών Επενδύσεων

Ολοκλήρωση διαδικασιών υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων
Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων μέσω αποφάσεων της ΔΕΣΕ, κατόπιν και σχετικής γνωμοδότησης από
την ΣΕΣΕ

Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος Στρατηγικών Επενδύσεων για την παρακολούθηση και επιτάχυνση των διαδικασιών.
Το έργο σκοπεύει στην ολική παρακολούθηση των Στρατηγικών Επενδύσεων σε όλα τα στάδια μέσα και την επιτάχυνση των επενδύσεων μέσα από ένα πληροφοριακό σύστημα
παρακολούθησης. (Υπαγωγή, Υλοποίηση, Έλεγχος Ενισχύσεων)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΣΔΙΤ
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Στόχος 4: Έργα ανά δράση
4.3

Αναμόρφωση και εφαρμογή θεσμικού πλαισίου ΣΔΙΤ

Έργο

Ολοκλήρωση διαδικασιών υπαγωγής έργων ή και υπηρεσιών στο ν. 3389/2005
Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την ένταξη έργων ή και υπηρεσιών στον ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ μέσω αποφάσεων της Διϋπουργικής Επιτροπής των έργων ΣΔΙΤ.

Πρόγραμμα Ωρίμανσης Έργων ΣΔΙΤ
Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από την EBRD προς τις αναθέτουσες αρχές των έργων για την ωρίμανση, δημοπράτηση και
παρακολούθηση Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στο πλαίσιο του άρθρου 73 του ν. 4712/2020.

Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για ΣΔΙΤ
Καταγραφή των διαδικασιών για τις ΣΔΙΤ με στόχο την εφαρμογή λειτουργίας τους και την περαιτέρω προώθηση τους .

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων ΣΔΙΤ.
Υλοποίηση της ψηφιακής εφαρμογής

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΔΙΤ
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Στόχος 4: Έργα ανά δράση
4.4

Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας

Έργο
Ενίσχυση της πληροφορίας του ενδιαφερόμενου κοινού σχετικά με τις Ιδιωτικές Επενδύσεις.
Δημιουργία ενημερωτικού υλικού (σε ψηφιακή μορφή) σχετικού με τις Ιδιωτικές Επενδύσεις που θα αναρτηθεί σε πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Ενίσχυση της πληροφορίας του ενδιαφερόμενου κοινού σχετικά με τις Στρατηγικές Επενδύσεις.
Δημιουργία ενημερωτικού υλικού (σε ψηφιακή μορφή) σχετικού με τις Στρατηγικές Επενδύσεις που θα αναρτηθεί σε πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Ενίσχυση της πληροφορίας του ενδιαφερόμενου κοινού σχετικά με τις ΣΔΙΤ.
Δημιουργία ενημερωτικού υλικού (σε ψηφιακή μορφή) σχετικού με τις ΣΔΙΤ. που θα αναρτηθεί σε πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Παροχή γενικών πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με διαδικασίες και το γενικό θεσμικό πλαίσιο των επενδύσεων. Δημιουργία γραμμής «Ενημέρωσης Επενδυτή»

Ενίσχυση της πληροφορίας του ενδιαφερόμενου κοινού σχετικά με τις Στρατηγικές Επενδύσεις, τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ.
Δημιουργία νέας ιστοσελίδας της ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΣΔΙΤ
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Στόχου 4: Έργα ανά δράση
4.5

Προτάσεις διευκόλυνσης βιομηχανικών επενδύσεων

Έργο

Μελέτη για τα κριτήρια διαχωρισμού έργων των Τομέων Βιομηχανίας-Εμπορίου που θα ενισχυθούν από τον Αναπτυξιακό νόμο και το ΕΣΠΑ

ΒΙΟΜ
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2.v

Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και
παρακολούθηση του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων

52

Στόχος 5: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 5: Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και παρακολούθηση του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Εκτέλεση Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων 2021

100%
4ο τρίμηνο 2021

Εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100%, συμβάλλοντας έτσι
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων πολιτών, αξιοποιώντας αποτελεσματικά
τους διαθέσιμους πόρους για την ανάταξη της εθνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας Covid 19 και επαναφέροντας τα κίνητρα για εργασία και
επιχειρηματικότητα, που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο εισόδημα, ανάπτυξη, επενδύσεις και
νέες θέσεις εργασίας.

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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Στόχος 5: Δράσεις
Στόχος 5: Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων
Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Δράση

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

5.1

5.2

Βελτίωση πλαισίου χρηματοδότησης αναπτυξιακής πολιτικής από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων

Έγκριση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ / ΠΠΑ) του
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)

Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Α&Ε
Δημήτρης Σκάλκος, ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ

Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Α&Ε
Δημήτρης Σκάλκος, ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ

5.3

Ενεργοποίηση της πρώτης προγραμματικής περιόδου του Εθνικού Προγράμματος
Ανάπτυξης (ΕΠΑ)

5.4

Χρηματοδότηση αναπτυξιακής πολιτικής με την υλοποίηση του ΠΔΕ 2021

Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Α&Ε
Δημήτρης Σκάλκος, ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ

Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Α&Ε
Δημήτρης Σκάλκος, ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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Στόχος 5: Έργα ανά δράση
5.1

Βελτίωση πλαισίου χρηματοδότησης αναπτυξιακής πολιτικής από το ΠΔΕ

Έργο

Αυτοματοποίηση διαδικασιών

Παρακολούθηση δαπανών ανά υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης (λογιστική παρακολούθηση)

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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Στόχος 5: Έργα ανά δράση
5.2

Έγκριση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ / ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)

Έργο

Έγκριση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ / ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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Στόχος 5: Έργα ανά δράση
5.3

Ενεργοποίηση της πρώτης προγραμματικής περιόδου του Εθνικού Προγράμματος
Ανάπτυξης (ΕΠΑ)

Έργο

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για το ΕΠΑ

Έγκριση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑ

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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Στόχος 5: Έργα ανά δράση
5.4

Χρηματοδότηση αναπτυξιακής πολιτικής με την υλοποίηση του
ΠΔΕ 2021

Έργο

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση (σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και εργαλείων)

Εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2022 σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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2.vi

Ολοκλήρωση του σχεδιασμού και έναρξη της νέας
Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2021 - 2027
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Στόχος 6: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 6: Ολοκλήρωση του σχεδιασμού και έναρξη της νέας Προγραμματικής
Περιόδου του ΕΣΠΑ 2021 - 2027

100% ήτοι
έγκριση
όλων τον
ΕΠ
Έγκριση Τομεακών και
Περιφερειακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2021-2027

4ο τρίμηνο 2021

Μέσω της έγκρισης των ΕΠ προωθείται η εφαρμογή πολιτικών για την επίτευξη των στόχων
πολιτικής της Πολιτικής Συνοχής οι οποίοι είναι:
Α. Ο καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός
Β. Η μείωση των ΕΔΑ και η προώθηση της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των
πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων
Γ. Η ενίσχυση της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ
Δ. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων
Ε. Η προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και
παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποσοτικοποίηση των στόχων των ΕΠ, προκειμένου να είναι εφικτή η συσχέτισή
τους με δείκτες του European Semester, θα προκύψουν εντός του 2021 με την ολοκλήρωση της
σύνταξης των ΕΠ.

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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Στόχος 6: Δράσεις
Στόχος 6: Ολοκλήρωση σχεδιασμού και έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ
2021 - 2027
Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου

Δράση

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Α&Ε

6.1

Κατάρτιση Εταιρικού Συμφώνου Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2021-2027

Δημήτρης Σκάλκος, ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ

6.2

Συντονισμός και παρακολούθηση εκπλήρωσης των αναγκαίων πρόσφορων όρων

Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Α&Ε
Δημήτρης Σκάλκος, ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ

6.3

Θεσμικές Ενέργειες για τη νέα προγραμματική περίοδο

Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Α&Ε
Δημήτρης Σκάλκος, ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ

6.4

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την προγραμματική
περίοδο 2021-2027

Νίκη Δανδόλου, ΕΓ ΔΠ ΕΚΤ
Γιώργος Ζερβός, ΕΓΔΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ

Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Α&Ε

Δημήτρης Σκάλκος, ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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Στόχος 6: Έργα ανά δράση
6.1

Κατάρτιση Εταιρικού Συμφώνου Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2021-2027

Έργο

Έγκριση νέου ΕΣΠΑ και ΕΠ

Προετοιμασία και υποβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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Στόχος 6: Έργα ανά δράση
6.2

Συντονισμός για την εκπλήρωση και παρακολούθηση των κριτηρίων των αναγκαίων πρόσφορων όρων

Έργο

Παρακολούθηση και συντονισμός των αναγκαίων πρόσφορων όρων

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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Στόχος 6: Έργα ανά δράση
6.3

Θεσμικές ενέργειες για τη νέα προγραμματική περίοδο

Έργο

Νόμος νέας προγραμματικής περιόδου

Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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Στόχος 6: Έργα ανά δράση
6.4

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027

Έργο

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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2.vii

Απορρόφηση ΕΣΠΑ – Ετήσιοι στόχοι δαπανών & Έλεγχος
κάλυψης κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (ν+3)

66

Στόχος 7: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 7: Απορρόφηση ΕΣΠΑ – Ετήσιοι στόχοι δαπανών & Έλεγχος κάλυψης
κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (ν+3)

Ετήσιος Στόχος Απορρόφησης
Ενωσιακής Στήριξης

3,6 δισ.
ευρώ

4ο τρίμηνο 2021

Αιτήματα ενδιάμεσων πληρωμών με βάση την υλοποίηση των τομεακών Ε.Π αρμοδιότητας
Ειδικής Γραμματείας ΕΤΠΑ& ΤΣ και Ειδικής Γραμματείας ΕΚΤ καθώς και των Περιφερειακών
Προγραμμάτων τα οποία θα υποβληθούν στην ΕΕ εντός του έτους 2021, και θα εισρεύσουν
ως δημόσια έσοδα στα κρατικά ταμεία. Με το ποσό αυτό η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020
θα φτάσει το 65 % της συνολικής ενωσιακής συνδρομής, συντείνοντας, βάσει του
προγραμματισμού για τα υπόλοιπα 2 έτη (2022-2023), στην πλήρη απορρόφηση του
συνολικού π/υ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και καλύπτοντας τον κανόνα ν+3.

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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Στόχος 7: Δράσεις
Στόχος 7: Απορρόφηση ΕΣΠΑ – Ετήσιοι στόχοι δαπανών & Έλεγχος κάλυψης κανόνα
αυτόματης αποδέσμευσης (V+3)
Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Δράση

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

7.1

7.2

Σχεδιασμός νέων προσκλήσεων χρηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, ΕΠ ΜΔΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής ( ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο
της περιόδου 2014-2020

Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Α&Ε
Δημήτρης Σκάλκος, ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ
Νίκη Δανδόλου, ΕΓΔΠ ΕΚΤ
Γιώργος Ζερβός, ΕΓΔΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ

Επίσπευση υλοποίησης ΕΠ

Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Α&Ε
Δημήτρης Σκάλκος, ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ
Νίκη Δανδόλου, ΕΓΔΠ ΕΚΤ
Γιώργος Ζερβός, ΕΓΔΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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Στόχος 7: Έργα ανά δράση
7.1

Σχεδιασμός νέων προσκλήσεων χρηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, ΕΠ ΜΔΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής ( ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο της περιόδου 2014-2020
Έργο

Σχεδιασμός νέων προσκλήσεων χρηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EΚΤ) (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, ΕΠ ΜΔΤ)

Σχεδιασμός νέων προσκλήσεων χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) ( ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝΕΚ)

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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Στόχος 7: Έργα ανά δράση
7.2

Επίσπευση
υλοποίησης ΕΠ

Έργο
Κατάρτιση και παρακολούθηση σχεδίων δράσης για την υλοποίηση και την καταχώρηση δαπανών των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Επίτευξη ετήσιου στόχου δαπανών ανά Υπουργείο

ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
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2.viii

Προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες
Συμβάσεις

71

Στόχος 8: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 8: Προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Εκπόνηση Νέας Εθνικής Στρατηγικής
για τις Δημόσιες Συμβάσεις για την
περίοδο 2021 - 2025

Κατάθεση του
Σχεδίου της Νέας
Εθνικής
Στρατηγικής

Το Σχέδιο της Νέας Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις, για την περίοδο 2021 –
2025, εκπονείται από Επιτροπή εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, και θα
πρέπει να ολοκληρωθεί και να παρουσιαστεί προς έγκριση από την Κυβέρνηση εντός του 1ου
τριμήνου του 2021. Η Νέα Εθνική Στρατηγική θα αποτυπώνει το όραμα της Πολιτείας για αυτό το
εξαιρετικά σημαντικό πεδίο δημόσιας πολιτικής καθώς και τους στόχους που θα τεθούν αλλά και
τις δράσεις που θα υλοποιηθούν για την επίτευξή τους.

2ο τρίμηνο 2021

ΕΜΠ
ΠΚ
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Στόχος 8: Δράσεις
Στόχος 8: Προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Δράση

(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

8.1

Ενδυνάμωση των κεντρικών προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών που
διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών με σκοπό την
εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση της σχέσης αξίας – κόστους των
δημόσιων προμηθειών

(Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ
ΠΚ)

8.2

Βελτίωση, απλοποίηση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου που
αφορά στη λειτουργία των δημοσίων συμβάσεων.

8.3

Εκπόνηση Νέας Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις για την
περίοδο 2021 – 2025.

(Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ
ΠΚ)

8.4

Δημιουργία προϋποθέσεων για την αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων,
και ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στις δημόσιες συμβάσεις
/Παρακολούθηση και βελτίωση των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων.

(Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ
ΠΚ)

ΕΜΠ
ΠΚ

(Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ
ΠΚ)

73

Στόχος 8: Έργα ανά δράση
8.1

Επίτευξη δημοσιονομικού οφέλους μέσω των κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών της
ΓΔ Δημοσίων Συμβάσεων.

Έργο

Επίτευξη δημοσιονομικού οφέλους μέσω των κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών της ΓΔ Δημοσίων
Συμβάσεων.

ΕΜΠ
ΠΚ
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Στόχος 8: Έργα ανά δράση
8.2

Βελτίωση, απλοποίηση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία των δημοσίων συμβάσεων.

Έργο

Ενίσχυση του επαγγελματισμού (professionalization) του προσωπικού των αναθετουσών αρχών μέσω εκπαίδευσης / κατάρτισης με σκοπό τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού στη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
[Έκδοση ΠΔ κατά το άρθρου 344 του ν.4412/2016 ]

Κανονιστικό πλαίσιο
(επειδή ο νόμος δεν έχει ψηφιστεί ακόμη, δεν είναι προς το παρόν εφικτή η ανάλυση σε επιμέρους ενέργειες)

ΕΜΠ
ΠΚ
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Στόχος 8: Έργα ανά δράση
8.3

Εκπόνηση Νέας Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις για την περίοδο 2021 – 2025.

Έργο

Εκπόνηση και έγκριση του Σχεδίου της Νέας Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

ΕΜΠ
ΠΚ
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Στόχος 8: Έργα ανά δράση
8.4

Δημιουργία προϋποθέσεων για την αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στις
δημόσιες συμβάσεις / Παρακολούθηση και βελτίωση των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων

Έργο

Απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του διοικητικού βάρους μέσω της περαιτέρω ηλεκτρονικοποίησης των δημοσίων συμβάσεων (ανάπτυξη του εργαλείου των e-catalogues).

ΕΜΠ
ΠΚ
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2.ix

Σύνδεση Έρευνας - Τεχνολογίας - Καινοτομίας με την
αγορά

78

Στόχος 9: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 9: Σύνδεση Έρευνας - Τεχνολογίας - Καινοτομίας με την αγορά

18η θέση σε
“European Innovation
Scoreboard 2022”,

Η σύνδεση Έρευνας – Τεχνολογίας – Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα μπορεί να φέρει
αποτελέσματα σε επίπεδο αγοράς και να βελτιώσει τις επιδόσεις της χώρας στους διεθνώς
αναγνωρισμένους σύνθετους δείκτες καινοτομίας. Η Ελλάδα κατέλαβε την 20η θέση στα 28
κράτη μέλη της ΕΕ στο European Innovation Scoreboard 2019 και 2020. Κρίσιμη για την βελτίωση
της κατάταξης της χώρας είναι η παραγωγή αποτελεσμάτων καινοτομίας προς βελτίωση υποδεικτών όπως “Medium and high-tech product exports” και “PCT patent applications”. Τα
αποτελέσματα της νέας πολιτικής για την Έρευνα και την Καινοτομία αναμένεται να
αποτυπωθούν τουλάχιστον 2 χρόνια μετά από την εφαρμογή των μέτρων.

Βελτίωση επιδόσεων στον έγκυρο
Ευρωπαϊκό Δείκτη
“European Innovation Scoreboard”

3ο τρίμηνο 2022
(δημοσίευση report
αφορά επιδόσεις έως
2021)

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΝ
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Στόχος 9: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 9: Σύνδεση Έρευνας - Τεχνολογίας - Καινοτομίας με την αγορά

41η θέση σε “Global
Innovation Index 2021”

Βελτίωση επιδόσεων στον έγκυρο
Διεθνή Δείκτη “Global Innovation Index”

3ο τρίμηνο 2022
(δημοσίευση report αφορά
επιδόσεις έως 2021)

Η σύνδεση Έρευνας – Τεχνολογίας – Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα μπορεί να φέρει
αποτελέσματα σε επίπεδο αγοράς και να βελτιώσει τις επιδόσεις της χώρας στους διεθνώς
αναγνωρισμένους σύνθετους δείκτες καινοτομίας. Η Ελλάδα κατέλαβε την 43η θέση σε σύνολο
131 χωρών στο Global Innovation Index 2022. Εξαιρετικά αδύναμες επιδόσεις παρατηρούνται
στους υπο-δείκτες “University/industry research collaboration” (119η θέση) και “State of cluster
development” (118η θέση). Ένα πλέγμα δράσεων εξωστρέφειας θα συμβάλλει σημαντικά στη
βελτίωση των διεθνών επιδόσεων της χώρας. (Τα αποτελέσματα της νέας πολιτικής για την
Έρευνα και την Καινοτομία αναμένεται να αποτυπωθούν τουλάχιστον 2 χρόνια μετά από την
εφαρμογή των μέτρων)

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙΝ
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Στόχος 9: Δράσεις
Στόχος 9: Σύνδεση Έρευνας - Τεχνολογίας - Καινοτομίας με
την αγορά
Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου

Δράση

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός
Γραμματέας)

9.1

Δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας
Η δημιουργία ενός φυσικού χώρου αλληλεπίδρασης μεταξύ των ερευνητών και του
επιχειρηματικού κόσμου είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετάβαση σε ένα νέο
παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στην τεχνολογία και στην καινοτομία (Έτος έναρξης
2020).

9.2

Σύνδεση Έρευνας και Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και δημιουργία
συνεργατικών δομών
Η σύνδεση του ερευνητικού ιστού της χώρας, με τις επιχειρήσεις για την παραγωγή
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της χώρας (Έτος έναρξης 2020).

9.3

Δράσεις Εξωστρέφειας Ερευνητικού και Καινοτομικού Συστήματος
Η σύνδεση του ερευνητικού ιστού της χώρας, με τις επιχειρήσεις για την παραγωγή
καινοτόμων επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός διεθνοποιημένου περιβάλλοντος κρίνεται
απαραίτητη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙΝ

• Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων
• Αθανάσιος Κυριαζής, Γ Γ Έρευνας
και Τεχνολογίας
• Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων
• Αθανάσιος Κυριαζής, Γ. Γ. Έρευνας
και Καινοτομίας

• Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων
• Αθανάσιος Κυριαζής, Γ. Γ. Έρευνας
και Καινοτομίας
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Στόχος 9: Έργα ανά δράση
9.1

Δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας

Έργο
Δημιουργία Innovation District στην Αθήνα
Μετατροπή του επί δεκαετίες αναξιοποίητου ακινήτου ΧΡΩΠΕΙ (περιοχή Πειραιά) σε «Πολιτεία Καινοτομίας» για τη δημιουργία ενός φυσικού χώρου αλληλεπίδρασης των δυνάμεων της
έρευνας και της επιχειρηματικότητας. Έγινε η εκχώρηση του τόπου εγκατάστασης με τροποποίηση του αρ.19, ν.3226/2004 (ΦΕΚ Α' 24). Θα ακολουθήσει διαγωνιστική διαδικασία ΣΔΙΤ,
καθώς έχει ξεκινήσει η επιλογή των Συμβούλων – μέσω διαγωνισμού – για την συγγραφή της προκήρυξης

Παρακολούθηση και υποστήριξη (project management) της δημιουργίας Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς στη Θεσσαλονίκη – ThessINTEC
Σύμφωνα με το ν. 4690/30-05-2020 (ΦΕΚ Α 104) η κατασκευή και λειτουργία του ThessINTEC θα γίνει από εταιρεία ειδικού σκοπού (Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ΕΑΝΕΠ
ThessINTEC), στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας πλειοψηφεί ο ιδιωτικός τομέας (52%).Η Πολιτεία το Νοέμβριο 2020 ολοκλήρωσε το αναγκαίο νομοθετικό έργο και παρακολουθεί την
εξέλιξη της σχετικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας με αρμόδιο φορέα το ΕΑΝΕΠ ThessINTEC.

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙΝ
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Στόχος 9: Έργα ανά δράση
9.2

Σύνδεση Έρευνας και Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και δημιουργία συνεργατικών δομών

Έργο

Προετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3)
Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πρόγραμμα THORAX «THORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system»
Πρόγραμμα «πιλότος» για τη σύνδεση του ερευνητικού ιστού με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τεχνολογία αιχμής για την ανάπτυξη και προμήθεια
πληροφοριακού συστήματος επόμενης γενιάς (υποστήριξης της λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο).
Μεταστέγαση της ΓΓΕΚ σε Ολυμπιακό Ακίνητο στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή
σε νέο, ιδιόκτητο κτίριο, που να αρμόζει στην αποστολή της, δίχως την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Η εξασφάλιση του κτιρίου ήδη έγινε (ν. 4623/2019, αρ. 111).
Η χρηματοδότηση των εργασιών προσαρμογής του νέου κτιρίου θα γίνει με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΝ
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Στόχος 9: Έργα ανά δράση
9.2

Σύνδεση Έρευνας και Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και δημιουργία συνεργατικών δομών

Έργο

Δημιουργία Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας/
Technology Transfer Offices (TTOs)
Δημιουργία δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕ με αποστολή την αναζήτηση εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, την κατοχύρωση
πνευματικής ιδιοκτησίας και την εκμετάλλευσή της (πατέντες).

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Τεχνοβλαστών (Spin off), μέσω νέου, ξεκάθαρου, αναπτυξιακού νομοθετικού πλαισίου.

Μεταρρύθμιση πλαισίου λειτουργίας και διαχείρισης των ΕΛΚΕ για Ερευνητικά Κέντρα (νέο νομοθετικό πλαίσιο).

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΝ
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Στόχος 9: Έργα ανά δράση
9.2

Σύνδεση Έρευνας και Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και δημιουργία συνεργατικών δομών

Έργο

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός
2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις:
Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών - Συγκρότηση και Ενίσχυση Συνεργατικών Σχηματισμών

ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Β΄ κύκλος:
Χρηματοδότηση έργων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ:
Δομές που αποτελούνται από φορείς με την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την αντιμετώπιση τεχνολογικών προκλήσεων.
Ολοκλήρωση αξιολόγησης προτάσεων και ένταξη έργων

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΝ
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Στόχος 9: Έργα ανά δράση
9.3

Δράσεις Εξωστρέφειας Ερευνητικού και Καινοτομικού Συστήματος

Έργο

Πλατφόρμα Elevate Greece: χαρτογράφηση, δικτύωση και ενίσχυση του εγχώριου οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΝ
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2.x

Προστασία καταναλωτή
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Στόχος 10: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 10: Προστασία καταναλωτή

Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
διεκπεραίωση καταγγελιών
στο 1520

Ενοποίηση των πέντε
(5) εμπλεκομένων
ηλεκτρονικών μέσων
διαχείρισης των
καταγγελιών σε ένα
ενιαίο ολοκληρωμένο
σύστημα

4ο τρίμηνο 2021

Σήμερα, για τη διαχείριση καταγγελιών λειτουργούν οι ιστότοποι www.efpolis.gr, o
οποίος αποτελεί τη βασική ηλεκτρονική πύλη ενημέρωσης των καταναλωτών, και
www.1520.gov.gr ο οποίος αποτελεί την πύλη εισόδου των καταναλωτών. Οι ιστότοποι
τελούν σε αναστολή λειτουργίας λόγω κυβερνοεπίθεσης και προσωρινά λειτουργεί
στοιχειώδης φόρμα υποβολής καταγγελιών σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
Στόχος της αναβάθμισης και επέκτασης του κέντρου 1520 είναι η ενοποίηση και
διαλειτουργικότητα μεταξύ των εμπλεκόμενων συστημάτων: ιστότοπος, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, σύστημα διαχείρισης εγγράφων Πάπυρος, σύστημα διαχείρισης
καταγγελιών, τηλεφωνικό κέντρο.

ΕΜΠ
ΠΚ
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Στόχος 10: Δράσεις
Στόχος 10: Προστασία καταναλωτή

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Δράση

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός
/ Ειδικός Γραμματέας)

10.1

Εκσυγχρονισμός των ψηφιακών δομών της πολιτείας για την ταχύτερη και ευκολότερη
πρόσβασης του καταναλωτή σε αυτές.

ΕΜΠ
ΠΚ

(Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ ΠΚ)
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Στόχος 10: Έργα ανά δράση
10.1

Εκσυγχρονισμός των ψηφιακών δομών της πολιτείας για την ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβασης του καταναλωτή σε αυτές

Έργο
Διενέργεια Διαγωνισμού και ανάθεσης σύμβασης για την αναβάθμιση και επέκταση του κέντρου 1520

Προμήθεια υπηρεσιών για την αναβάθμιση και επέκταση του κέντρου 1520
[Ολοκλήρωση σύμβασης / παραλαβή οριστικών παραδοτέων ]

ΕΜΠ
ΠΚ
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