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1 Ταυτότητα Υπουργείου
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Προσωπικό

Δομές και διαθέσιμοι πόροι

Διοικητική δομή Υπουργείου

Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου & ΝΠΔΔ 
(βάσει «Απογραφής» Οκτωβρίου 2021)

2.510

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2022)

Ταμειακό σύνολο (σε χιλ. €)*
Σύνολο Προϋπολογισμού (σε χιλ. €)*

2.926.720 €

Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών
Υπηρεσίες Υπαγόμενες στην Υπηρεσιακή Γραμματέα

Αυτοτελή Τμήματα υπό τον Υπουργό, Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και 
Γραφεία Νομικών Συμβούλων. 

ΔΙΜΕΑ

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα
Γενική Γραμματεία  Βιομηχανίας

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και  Προστασίας Καταναλωτή

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής

*Αναφέρεται το σύνολο Προϋπολογισμού. 



Δομές και διαθέσιμοι πόροι
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Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων 
φορέων

Αριθμός φορέων 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΓΕΚ, ΚΕΕΕ+ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ , 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 95

Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που εποπτεύονται 
από το Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο διαχείρισής του



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

[Στόχος 1] Προστασία Καταναλωτή 

[Στόχος 2] Απορρόφηση ΕΣΠΑ-Ετήσιοι στόχοι δαπανών και 
έλεγχος  κάλυψης κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (N+3) 

[Στόχος 3] Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

Στόχοι Υπουργείου

[Στόχος 4] Αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης 
σε ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις

Ισχυρή ανάπτυξη με 
περισσότερες επενδύσεις και 

νέες καλύτερες δουλειές

Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής 
και αλληλεγγύης

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

[Στόχος 5] Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Εκτέλεση και 
Παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) 

[Στόχος 6] Ολοκλήρωση του Σχεδιασμού και Έναρξη της νέας 
Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027

[Στόχος 7] Προσέλκυση Επενδύσεων

Στόχοι Υπουργείου

[Στόχος 8] Προώθηση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις 

Ισχυρή ανάπτυξη με 
περισσότερες επενδύσεις και 

νέες καλύτερες δουλειές

Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής 
και αλληλεγγύης

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

[Στόχος 9] Στήριξη καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων 

[Στόχος 10] Σύνδεση Έρευνας - Τεχνολογίας - Καινοτομίας με 
την αγορά 

[Στόχος 11] Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 

Στόχοι Υπουργείου

[Στόχος 12] Προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Βιομηχανία

Ισχυρή ανάπτυξη με 
περισσότερες επενδύσεις και 

νέες καλύτερες δουλειές

Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής 
και αλληλεγγύης

Σύγχρονο κράτος λιτό και αποτελεσματικό 
στην υπηρεσία του πολίτη

✔

✔

✔

✔
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2.i Στόχος 1. Προστασία Καταναλωτή 



Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
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Στόχος 1: Προστασία Καταναλωτή

Αύξηση ελέγχων για παραβάσεις της 
καταναλωτικής νομοθεσίας

Αύξηση αριθμού ελέγχων δια των εισερχομένων καταγγελιών στη γραμμή καταναλωτή 1520, κατόπιν 
σχετικής αξιολόγησης αυτών.

Βελτίωση κατά 
20%

4ο τρίμηνο 2022

Ρυθμός μεταβολής αριθμού πράξεων 
επιβολής κυρώσεων 

Με την παρακολούθηση του συγκεκριμένου δείκτη και τη μείωση αυτού, θα αξιολογηθεί η
αποτελεσματικότητα και η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την κείμενη καταναλωτική νομοθεσία.
Σε περίπτωση μη επίτευξης του δείκτη, θα επαναξιολογηθούν οι ισχύουσες θεσμικές ρυθμίσεις.

Βελτίωση δείκτη
-10%

4ο τρίμηνο 2022

Ποσοστό ολοκλήρωσης (υποβολή προς 
έγκριση) του προγραμματισμένου 

ρυθμιστικού έργου

Βελτίωση δείκτη
80 %

4ο τρίμηνο 2022

Ποσοστό του αριθμού των Νομοθετημάτων και των Κανονιστικών Πράξεων που υποβάλλεται προς 
έγκριση έναντι του συνολικού αριθμού των Νομοθετημάτων και Κανονιστικών Πράξεων που έχει 
οριστεί η ολοκλήρωσή τους έως 31.12.2022.



Στόχος 1: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

1.1
Προστασία συμφερόντων και δικαιωμάτων του καταναλωτή 
Έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων με στόχο την αντιμετώπιση
φαινομένων στρέβλωσης της αγοράς.

Υπουργός, Γ.Γ. ΕΠΚ

1.2

Ενίσχυση του καταναλωτικού κινήματος
Στην Ελλάδα καταγράφεται μεγάλος αριθμός καταναλωτικών ενώσεων ωστόσο παρουσιάζεται μειωμένη
συμμετοχή των καταναλωτών. Η ενδυνάμωση των ενώσεων καταναλωτών μέσω διεύρυνσης της συμμετοχής
των καταναλωτών αλλά και την οικονομική ενίσχυσή τους μπορεί να αναστρέψει την κατάσταση αυτή.

Υπουργός, Γ.Γ. ΕΠΚ

1.3

Δημιουργία καταναλωτικής κουλτούρας με σκοπό την προστασία των ανήλικων καταναλωτών
Οι ανήλικοι καταναλωτές συνιστούν μία ιδιαίτερη και ευαίσθητη κατηγορία καταναλωτών που είναι
ευάλωτη σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή τακτικές προσέλκυσης. Η δημιουργία καταναλωτικής
κουλτούρας μέσω της εκπαίδευσης από την πρώιμη σχολική ηλικία μέχρι και τα τελευταία στάδια της
ενηλικίωσης είναι απαραίτητη προκειμένου οι μελλοντικοί πολίτες να είναι λιγότερο ευάλωτοι σε αυτές τις
πρακτικές.

Υπουργός, Γ.Γ. ΕΠΚ

1.4

Μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου προστασίας καταναλωτή και απλοποίηση διαδικασιών
Το ρυθμιστικό πλαίσιο της προστασίας καταναλωτή βασίζεται κυρίως σε διατάξεις του ενωσιακού δικαίου που έχουν
ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη. Εντούτοις, οι εθνικές επιλογές και οι διαδικασίες που αφορούν στην
προστασία του καταναλωτή κρίνεται ότι πρέπει να εκσυγχρονιστούν προκειμένου αυτή να καταστεί
αποτελεσματικότερη. Επιπρόσθετα, αναμένεται η ενσωμάτωση νέων ενωσιακών Οδηγιών που επεκτείνουν ή
επικαιροποιούν τα διαθέσιμα μέσα για την προστασία του καταναλωτή. Ειδικότερα, καλύπτονται ζητήματα
ασφάλειας, οικονομικά και νομικά ζητήματα σχετικά με τους καταναλωτές στην αγορά, την πληροφόρηση και τη
διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών, την προαγωγή των οργανώσεων των καταναλωτών και τη συμβολή τους με
άλλους συντελεστές στην ανάπτυξη της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών.

Υπουργός, Γ.Γ. ΕΠΚ

Στόχος 1. Προστασία καταναλωτή
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ) 
Αντιμετώπιση παραβιάσεων της καταναλωτικής νομοθεσίας σε ζητήματα χρεώσεων τραπεζικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και χρεώσεων στην αγορά 
της ενέργειας.

Προστασία συμφερόντων και δικαιωμάτων του καταναλωτή1.1
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Θέσπιση νέων κριτηρίων  για την αξιολόγηση των Ενώσεων Καταναλωτών που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Καταναλωτών (Ν.2251/1994, Άρθρο 10)
Το έργο αφορά, καταρχάς, στην χαρτογράφηση του καταναλωτικού κινήματος και, ιδίως, των ενώσεων καταναλωτών, με την έννοια της μελέτης και της αποτύπωσης
της σημασίας τους για το σύστημα της συμμόρφωσης της αγοράς στην καταναλωτική νομοθεσία. Στη συνέχεια, απαραίτητη κρίνεται η διατύπωση κριτηρίων για την
αξιολόγηση των οργανώσεων αυτών προκειμένου να είναι δυνατή η περαιτέρω στήριξή τους με επιμόρφωση και πόρους.

Ενίσχυση καταναλωτικού κινήματος1.2
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσβαση και την προστασία ανηλίκων στα Internet Café / Internet Station

Δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τις προδιαγραφές λειτουργίας και έγκρισης λειτουργίας των Δωματίων Απόδρασης (Escape Rooms) 

Δημιουργία καταναλωτικής κουλτούρας με σκοπό την προστασία των ανήλικων καταναλωτών1.3
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ενσωμάτωση Ενωσιακών Οδηγιών

Μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου προστασίας καταναλωτή και απλοποίηση διαδικασιών1.4
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2.ii Στόχος 2. Απορρόφηση ΕΣΠΑ-Ετήσιοι στόχοι δαπανών και έλεγχος 
κάλυψης κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (N+3) 



Στόχος 2: Απορρόφηση ΕΣΠΑ - Ετήσιοι στόχοι δαπανών και έλεγχος κάλυψης κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (Ν+3)

20

Ετήσιος Στόχος Απορρόφησης Ενωσιακής 
Στήριξης  για το ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο στόχος αφορά σε αιτήματα ενδιάμεσων πληρωμών που θα υποβληθούν στην ΕΕ εντός του έτους
2022, για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα εισρεύσουν ως δημόσια
έσοδα στα κρατικά ταμεία. Με το ποσό αυτό η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα φτάσει το 75 %
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.

2,5 δισ. ευρώ

4ο τρίμηνο 2022

Ετήσιος Στόχος Απορρόφησης Ενωσιακής 
Στήριξης  για το ΕΣΠΑ 2021-2027

Αιτήματα ενδιάμεσων πληρωμών που θα υποβληθούν στην ΕΕ εντός του έτους 2022, για τα
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, και θα εισρεύσουν ως δημόσια έσοδα στα κρατικά ταμεία.650 εκατ. ευρώ

4ο τρίμηνο 2022

Στόχος 2: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022



Στόχος 2: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

2.1 Σχεδιασμός  νέων  προσκλήσεων  στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 

Υφυπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ 
Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ 

& ΤΣ

2.2 Επίσπευση υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της ΠΠ 2014-2020 

Υφυπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ 
Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ 

& ΤΣ

Στόχος 2: Απορρόφηση ΕΣΠΑ - Ετήσιοι στόχοι δαπανών και έλεγχος κάλυψης κανόνα αυτόματης 
αποδέσμευσης (Ν+3)
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

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

Σχεδιασμός νέων προσκλήσεων χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝΕΚ) 

Σχεδιασμός  νέων  προσκλήσεων  στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2.1
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Επίσπευση υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 

Επίσπευση υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της ΠΠ 2014-2020 2.2
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2.iii Στόχος 3. Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 



Στόχος 3: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
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Στόχος 3: Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Αριθμός τελικών ρυθμιστικών προτάσεων 
που υποβάλλονται για έγκριση στον 

Υπουργό

Η μέτρηση του δείκτη αφορά στον αριθμό των προτάσεων για υιοθέτηση προτάσεων νόμων ή
κανονιστικών πράξεων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς
αγαθών και υπηρεσιών, τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και την
καταπολέμηση του παραεμπορίου.

3

4ο τρίμηνο 2022

Αριθμός ΠΔ οργανισμών επιμελητηρίων 
προς έκδοση 

Οι Οργανισμοί των Επιμελητηρίων είναι αναχρονιστικοί και δεν ανταποκρίνονται πλέον στις νέες
συνθήκες της Αγοράς. Με τον εκσυγχρονισμό τους, επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία
των Επιμελητηρίων και κατά συνέπεια η καλύτερη εξυπηρέτηση των Επιχειρήσεων.

30

4ο τρίμηνο 2022

4ο τρίμηνο 2022

Η μέτρηση των αποτελεσμάτων θα γίνει βάσει του αριθμού των ελέγχων που διενεργήθηκαν το β’
εξάμηνο του 2019 (σύσταση της ΔΙΜΕΑ).Εντατικοποίηση των ελέγχων για την 

καταπολέμηση του παρεμπορίου

Βελτίωση δείκτη
30 %



Στόχος 3: Προσδοκώμενα αποτελέσματα 2022
Στόχος 3: Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία και 
τον έλεγχο των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και την αγορά προϊόντων  
(ν. 4512/2018)

Παγιώνοντας την αρχή «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω» η ευρύτατη μεταρρύθμιση στις
διαδικασίες αδειοδότησης μεγάλων κατηγοριών οικονομικών δραστηριοτήτων επεκτείνεται και σε
άλλες δραστηριότητες 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.

Εκπόνηση και 
Υιοθέτηση 

Εργαλείων ν. 
4512/2018  μέσω 
δευτερογενούς 
νομοθεσίας.**

3ο τρίμηνο 2022

** Τα προβλεπόμενα εργαλεία  για κάθε τομέα είναι: 
α) Αξιολόγηση κινδύνου και προγραμματισμός ελέγχων
β) Φύλλα Ελέγχου, γ) Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών
δ) Μοντέλο Συμμόρφωσης, ε) Κυρωτικό Σύστημα                                                          

26

Απλούστευση των διαδικασιών 
αδειοδότησης οικονομικών 

δραστηριοτήτων (ν.4442/2016)

Η μετατόπιση του κέντρου της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στους ελέγχους και την εποπτεία της
αγοράς, αφού ήδη υλοποιήθηκε με επιτυχία στα πεδία: τρόφιμο, περιβάλλον, βιομηχανικό προϊόν,
προστασία καταναλωτή επεκτείνεται και στον τομέα δημόσια υγεία, ασφάλεια υποδομών &
κατασκευών, και ασφάλεια & υγεία εργαζομένων. Με τη διασφάλιση των όρων του ισότιμου
ανταγωνισμού και την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών, την υλοποίηση πλαισίου
εποπτείας αγοράς εναρμονίζονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μετατοπίζοντας την ευθύνη της
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος στο στάδιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μειώνονται οι
κίνδυνοι της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ρεαλιστικών και αποτελεσματικών ελέγχων και
διευκολύνεται η επιχειρηματικότητα μέσω της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων σε διαφανείς,
λογικούς και προσβάσιμους κανόνες.

Εκπόνηση και 
Υιοθέτηση 

δευτερογενούς 
νομοθεσίας

4ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 3: Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΑΔΕ), 

το οποίο θα υποστηρίζει την 
ψηφιοποίηση των παραπάνω 

διαδικασιών αδειοδότησης και 
εποπτείας.

Η επιτυχία της υλοποίησης του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην
ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Στους νόμους 4442/2016 και 4512/2018 προβλέπεται η ανάπτυξη
ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΑΔΕ) για τη διαχείριση της αδειοδότησης
και των ελέγχων. Με την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής εντός του 2021 ξεκινά η ανάπτυξη των
υποσυστημάτων και των ψηφιακών υπηρεσιών και η εγκατάσταση συστήματος στο G- cloud.

Ανάπτυξη 
Υποσυστημάτων / 

Ψηφιακών 
Υπηρεσιών & 
Εγκατάσταση

Συστήματος στο G-
Cloud

4ο τρίμηνο 2022

Βελτίωση θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης 
και λειτουργίας Επιχειρηματικών 

Πάρκων

Προώθηση της αντιμετώπισης της υστέρησης ανάπτυξης σύγχρονων βιομηχανικών συγκεντρώσεων
και της απουσίας κινήτρων εγκατάστασης και μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε όσα από αυτά
υπάρχουν και λειτουργούν, όπως και το έλλειμμα βασικών υποστηρικτικών υποδομών και δικτύων,
με τη συνολική αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας
Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

Υιοθέτηση νόμου

2ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 3: Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ενίσχυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κύριος στόχος είναι ο μετασχηματισμός της χώρας σε κέντρο συναρμολόγησης, τελικής μεταποίησης
και συσκευασίας έτσι ώστε να η εφοδιαστική αλυσίδα να φέρει μεγαλύτερο αποτύπωμα στην
ανάπτυξη και το ΑΕΠ της χώρας.

4ο τρίμηνο 2022

Εκπόνηση Σχεδίου 
Δράσης/ Εργασίες 

Νομοπαρασκευαστι
κής Επιτροπής



Στόχος 3: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

3.1 Εκσυγχρονισμός Ρυθμιστικού Πλαισίου Αγοράς Αγαθών και Υπηρεσιών Υπουργός, Γ.Γ. ΕΠΚ

3.2 Απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των επιχειρήσεων Υπουργός, Γ.Γ. ΕΠΚ

3.3 Καταπολέμηση παρεμπορίου Υπουργός, Γ.Γ. ΕΠΚ

Στόχος 3. Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

29



Στόχος 3: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

3.4 Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων / υπό διαμόρφωση – επιλογή 
*Δράσεις RRF

Γ.Γ. Βιομηχανίας

3.5 Νέο θεσμικό πλαίσιο εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς στους τομείς: δημόσια υγεία, 
ασφάλεια υποδομών & κατασκευών, ασφάλεια & εργαζομένων Γ.Γ. Βιομηχανίας

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

3.7 Αναμόρφωση πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων Γ.Γ. Βιομηχανίας

3.8 Ενίσχυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Γ.Γ. Βιομηχανίας

Στόχος 3. Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

30



Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Τροποποίηση του Ν. 4177/2013: Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
Έναρξη διαβούλευσης με φορείς, κοινωνικούς εταίρους, την αγορά και τους καταναλωτές για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει το στεγασμένο εμπόριο και  
διατύπωση πρόταση τροποποιήσεων του νόμου.

Ενεργοποίηση και Λειτουργία του ΟΠΣΑΑ για το υπαίθριο εμπόριο

Εκσυγχρονισμός Ρυθμιστικού Πλαισίου Αγοράς Αγαθών και Υπηρεσιών3.1

31



Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Κωδικοποίηση της Ενσωμάτωση της Οδηγίας 1132/2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του Εταιρικού Δίκαιου 
Συγκέντρωση όλων των διατάξεων που αφορούν στο εταιρικό δίκαιο σε ένα νομοθέτημα.

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2019/2121 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/2121, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της διαμόρφωσης σαφούς νομοθετικού πλαισίου
σχετικά με τις διασυνοριακές μετατροπές και διασπάσεις εταιρειών.

Απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των επιχειρήσεων3.2

32



Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Εκσυγχρονισμός Οργανωτικού Πλαισίου Λειτουργίας των Επιμελητηρίων
Έκδοση  νέων οργανισμών για τα 59 Επιμελητήρια όλης της Χώρας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. 

Ολοκλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών για την ολοκλήρωση των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων στο ΓΕΜΗ

Καταπολέμηση παρεμπορίου3.3

33



Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Απλούστευση Διαδικασιών Αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων. 
Συνέχιση και επέκταση της μεταρρύθμισης και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες θα προκύψουν κατόπιν προτεραιοποίησης.

3.4

34

Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων 



Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Πλαίσιο και εργαλεία εποπτείας στη Δημόσια Υγεία:
Συνέχιση και επέκταση της μεταρρύθμισης με την υιοθέτηση (μέσω έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων) εργαλείων εποπτείας (ν. 4512/2018) δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία.

Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμισή του υπό όρους ποιότητας και ασφάλειας: 
Προετοιμασία προδιαγραφών για τον ανασχεδιασμό των υποδομών ποιότητας για τη ρύθμιση της αγοράς.

3.5

35

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων 
και την αγορά προϊόντων  (ν. 4512/2018) *RRF



Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ανάπτυξη ενδιάμεσων υποσυστημάτων (Βασικές Λειτουργίες)

Ανάπτυξη τελικών υποσυστημάτων (Προηγμένες Λειτουργίες)

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ- ΑΔΕ)- (ολοκλήρωση σταδίων)3.6
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Αναμόρφωση πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων:
Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυσή των Ε.Π., με γνώμονα 3 βασικούς παράγοντες: απλούστευση, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

3.7

37

Αναμόρφωση πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων



Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ενίσχυση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας:
Σε συνδυασμό με τις δράσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο, με τη διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης επιδιώκεται ο μετασχηματισμός της
χώρας σε κέντρο συναρμολόγησης, τελικής μεταποίησης και συσκευασίας έτσι ώστε η εφοδιαστική αλυσίδα να φέρει μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ανάπτυξη και το
ΑΕΠ της χώρας.

3.8

38

Ενίσχυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας



2.iv Στόχος 4. Αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα 
και επιχειρήσεις 



Στόχος 4: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022

40

Στόχος 4: Αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις 

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

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 ενώ για το 2019 ανέρχεται σε 1,28% (οριστικά 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).
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- οριστικά
αποτελέσματα). Στόχος είναι οι δαπάνες Ε&Α / ΑΕΠ που εκτελούνται στον τομέα των επιχειρήσεων
να συγκλίνουν γρήγορα με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο 1,45% (2018) (πηγή: Eurostat)
[Πηγή στοιχείων: EKT (2020) «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2019 στην Ελλάδα –

Προκαταρκτικά στοιχεία», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου].

1,34%
Ένταση δαπανών 
Ε&Α για το 2021

3ο τρίμηνο 2022

Αύξηση Δαπανών Ε&Α που εκτελείται σε 
επιχειρήσεις (%ΑΕΠ) 

0,63%
Ένταση δαπανών 

Ε&Α που 
εκτελείται σε 

επιχειρήσεις ως % 
ΑΕΠ 

3ο τρίμηνο 2022

Αριθμός μελετών αξιολόγησης των 
Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων 

υπό την εποπτεία της ΓΓΕΚ

Η συστηματική, αντικειμενική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση αποτελεί αναγκαίο παράγοντα για
την αναγνώριση και την προώθηση της αριστείας σε όλα τα επίπεδα του ερευνητικού ιστού της
χώρας. Σύμφωνα με το σχετικό αρ. 31, ν.4310/2014, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση στο σύνολο
των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο του νόμου, εντός του 2022.
Το 2021 θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η συγκρότηση των ομάδων αξιολόγησης.

32 Μελέτες

1ο τρίμηνο 2022

Αξιοποίηση - Αναβάθμιση – επέκταση –
δημιουργία των Ερευνητικών και 

Τεχνολογικών Υποδομών

14 Υποδομές

4ο τρίμηνο 2025

• Αξιοποίηση ερευνητικών υποδομών (κτιριακές υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.)
• Αναβάθμιση – επέκταση Ερευνητικών και Τεχνολογικών Υποδομών με πόρους του Ταμείου

Ανάκαμψης
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Στόχος 4: Αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις

Συμμετοχή της χώρας σε Διευρωπαϊκά 
Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού 
Ενδιαφέροντος (IPCEI) βιομηχανικών 

στρατηγικών αλυσίδων αξίας, σε 
κρίσιμους τομείς της ευρωπαϊκής αγοράς

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, με γνώμονα την ανάπτυξη συνεργειών στον Ευρωπαϊκό χώρο για την
ανάδειξη της Ευρωπαϊκής αγοράς σε κρίσιμους τομείς του μέλλοντος.
Συμμετοχή 1: IPCEI EUBatin (μπαταρίες)
Συμμετοχή 2: ΙPCEI Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου
Συμμετοχή 3: IPCEI Μικροηλεκτρονική
Συμμετοχή 4: IPCEI Smart Health

1ο, 2ο, 3ο, 4ο  
τρίμηνο 2022

4 συμμετοχές    



Στόχος 4: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

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

• Υφυπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

• Γ.Γ.  Έρευνας και Καινοτομίας

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

• Υφυπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

• Γ.Γ.  Έρευνας και Καινοτομίας

4.3 Ενίσχυση Έρευνας & Ανάπτυξης που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις
• Υφυπουργός Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων
• Γ.Γ.  Έρευνας και Καινοτομίας

4.4
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).

• Υφυπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

• Γ.Γ.  Έρευνας και Καινοτομίας

4.5 Αναβάθμιση – επέκταση – ενίσχυση και δημιουργία των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Υποδομών
• Υφυπουργός Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων
• Γ.Γ.  Έρευνας και Καινοτομίας

Στόχος 4: Αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις 

42



Στόχος 4: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

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

Γ.Γ. Βιομηχανίας

Στόχος 4: Αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις 
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

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

Σχεδιασμός, κατάρτιση και επικύρωση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)4.1
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Δράση ενίσχυσης Βασικής Έρευνας για όλους τους τομείς

Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό

Δημιουργία Ερευνητικού Ινστιτούτου διεθνούς εμβέλειας με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επεξεργασία Δεδομένων και την Ανάπτυξη Αλγορίθμων

Ενίσχυση Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας4.2
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υποβολή δαπανών Ε&Α στο πλαίσιο άρθρου 22Α ΚΦΕ και συμψηφισμού Clawback

Ενίσχυση Έρευνας & Ανάπτυξης που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις4.3
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

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 ΓΓΕΤ φορέων, με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία τους.

Αξιοποίηση ερευνητικών υποδομών (κτηριακές υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.)4.4
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ενίσχυση υποδομών εποπτευόμενων Ερευνητικών Φορέων της ΓΓΕΚ

Ενίσχυση υποδομών εποπτευόμενων Τεχνολογικών Φορέων της ΓΓΕΚ

Αναβάθμιση – επέκταση – ενίσχυση και δημιουργία των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Υποδομών 4.5
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο
IPCEI  «Μικροηλεκτρονική»
Α. Ενέργειες έγκρισης και προ-κοινοποίησης στην ΕΕ συμμετεχόντων έργων
Β. Παρακολούθηση υλοποίησης
IPCEI «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου»
Α. Παρακολούθηση υλοποίησης έργων 1ου δίδυμου κύματος
Β. Ενέργειες προ-κοινοποίησης στην Ε.Ε. έργων 2ου δίδυμου κύματος, παρακολούθηση υλοποίησης

IPCEI “Smart Health”
Α. Ενέργειες έγκρισης και προ-κοινοποίησης στην ΕΕ συμμετεχόντων έργων
Β. Παρακολούθηση υλοποίησης

IPCEI Διευρωπαϊκά Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Important Projects of Common European Interest - IPCEI) των 
βιομηχανικών στρατηγικών αλυσίδων αξίας4.6
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2.v Στόχος 5. Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Εκτέλεση και Παρακολούθηση 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 



Στόχος 5: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
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Στόχος 5: Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 

Εκτέλεση Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2022

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, την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας και των φυσικών καταστροφών, κι επαναφέροντας τα κίνητρα για εργασία και 
επιχειρηματικότητα, που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο εισόδημα, ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες 
θέσεις εργασίας.

100%

4ο τρίμηνο 2022



Στόχος 5: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

5.1 Βελτίωση πλαισίου χρηματοδότησης αναπτυξιακής πολιτικής από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

· Υφυπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

· Γ.Γ. Δημοσίων
Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

5.2 Χρηματοδότηση αναπτυξιακής πολιτικής με την υλοποίηση του ΠΔΕ 2022
(access to finance)

· Υφυπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

· Γ.Γ. Δημοσίων
Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

5.3 Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

· Υφυπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

· Γ.Γ. Δημοσίων
Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

Στόχος 5: Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και παρακολούθηση 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Αυτοματοποίηση διαδικασιών ΠΔΕ
Ανάπτυξη διεπαφών με τρίτα συστήματα ( ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ κ.α.).

Παρακολούθηση δαπανών ανά υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης (λογιστική παρακολούθηση)
Ανάπτυξη μηχανογραφικού εργαλείου για την παρακολούθηση μεγεθών.

Βελτίωση πλαισίου χρηματοδότησης αναπτυξιακής πολιτικής από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 5.1

53



Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση (σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων  και εργαλείων – access to finance) 

Εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2023 σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και απλοποίηση των διαδικασιών του ΠΔΕ 

Δημιουργία ψηφιακού κόμβου με διαδραστικό χάρτη προβολής των έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους

Χρηματοδότηση αναπτυξιακής πολιτικής με την υλοποίηση του ΠΔΕ 2022 5.2
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

55

Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων5.3

Έργο

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και απλοποίηση των διαδικασιών του ΠΔΕ 
Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την κωδικοποίηση και την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών του ΠΔΕ και 
την ψήφιση σχετικού νόμου. 



2.vi Στόχος 6. Ολοκλήρωση του Σχεδιασμού και Έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου
του ΕΣΠΑ 2021-2027 



Στόχος 6: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
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Στόχος 6: Ολοκλήρωση σχεδιασμού και έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 

Έγκριση & Ενεργοποίηση προγραμμάτων 
του

ΕΣΠΑ 2021-2027 

Δυναμική εκκίνηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, με ενεργοποίηση των προγραμμάτων
«Ανταγωνιστικότητα», «Περιβάλλον-Κλιματική Αλλαγή», «Μεταφορές», «Ανθρώπινο Δυναμικό και
Κοινωνική Συνοχή» και με προσκλήσεις εκτιμώμενου ύψους 3,6 δισ. ευρώ κατά το έτος 2022

3,6 δισ. ευρώ

4ο τρίμηνο 2022

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 
ενεργοποίησης έργων στρατηγικής 

σημασίας του ΕΣΠΑ 2021-2027 

Εμπροσθοβαρής εφαρμογή στρατηγικών δράσεων των προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα»,
«Περιβάλλον-Κλιματική Αλλαγή», «Μεταφορές», «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του
ΕΣΠΑ 2021-2027 με προσκλήσεις εκτιμώμενου ύψους 3,5 δισ. ευρώ κατά το έτος 2022

3,5 δισ. ευρώ

4ο τρίμηνο 2022



Στόχος 6: Δράσεις

Δράση Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου 
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

6.1 Συντονισμός και παρακολούθηση εκπλήρωσης των αναγκαίων πρόσφορων όρων 
(ΑΟ)

· Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
· Γ.Γ. Δημοσίων

Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

6.2 Θεσμικές Ενέργειες για τη νέα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027)
· Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

· Γ.Γ. Δημοσίων
Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

6.3 Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την 
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

· Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

· Γ.Γ. Δημοσίων
Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

6.4 Έκδοση  νέων προσκλήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027
·Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

· Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ 
· Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ

6.5 Ενεργοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας αρμοδιότητας των ΕΓΔΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ και 
ΕΓΔΠ ΕΚΤ στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 

·Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
· Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ 

· Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ

Στόχος 6: Ολοκλήρωση σχεδιασμού και έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Εκπλήρωση των Αναγκαίων Πρόσφορων Όρων
Ολοκλήρωση της διαδικασίας  αποστολής αυτό-αξιολογήσεων των εμπλεκόμενων Υπουργείων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγκρισή τους από την τελευταία.

Συντονισμός και παρακολούθηση εκπλήρωσης των Αναγκαίων Πρόσφορων Όρων (ΑΟ)6.1
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Προσαρμογή του υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) στις απαιτήσεις των νέων κανονισμών του ΕΣΠΑ 2021-2027
Το ΕΣΠΑ 2021-2027 υλοποιείται μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 
Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται βασικά θέματα της διαχείρισης όπως το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου πράξεων.

Θεσμικές Ενέργειες για τη νέα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027)6.2
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Θέση σε λειτουργία του ΠΣΚΕ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027
Το νέο ΠΣΚΕ θα επιφέρει εκσυγχρονισμό του συστήματος διεπαφής με τους χρήστες, απλούστευση, ενοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών σε όλο τον κύκλο ζωής
μιας πράξης, την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, την ενδυνάμωση της ασφαλείας του συστήματος καθώς και την
ενίσχυση της πρόληψης απάτης.

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-20276.3
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Έγκριση και ενεργοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 αρμοδιότητας της ΕΓ Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, μέσω έκδοσης προσκλήσεων για
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Έγκριση και ενεργοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 αρμοδιότητας της ΕΓ Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΚΤ, μέσω έκδοσης προσκλήσεων για υποβολή
αιτήσεων χρηματοδότησης

Έκδοση νέων προσκλήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-20276.4
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ενεργοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας αρμοδιότητας της ΕΓΔΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 

Ενεργοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας αρμοδιότητας της ΕΓΔΠ ΕΚΤ στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027

Ενεργοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας αρμοδιότητας των ΕΓΔΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ και ΕΓΔΠ ΕΚΤ στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-20276.5
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2.vii Στόχος 7. Προσέλκυση Επενδύσεων
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Στόχος 7: Προσέλκυση Επενδύσεων

Υπαγωγή νέων έργων στις διαδικασίες 
των Στρατηγικών Επενδύσεων

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του ΥΠΑΝΕΠ (ΦΕΚ 237, ΤΕΥΧΟΣ Α’ 30/11/2021, Ν.4864/2021)
που αφορά μεταξύ άλλων στην τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4608/2019 (Α’ 66) καθώς και στην
ενοποίηση των διατάξεων των δύο βασικών νομοθετημάτων περί στρατηγικών επενδύσεων, του ν.
4608/19 (Α’ 66) και του ν. 3894/10 (Α’ 204), αναμένεται να επιταχυνθούν σημαντικά οι διαδικασίες
αδειοδότησης και ελέγχου υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτόν
διαμορφώνεται ένα πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό επενδυτικό κλίμα με απώτερο στόχο την
προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών και τη δημιουργία ασφάλειας δικαίου για τους στρατηγικούς
επενδυτές.

6 έργα

4ο τρίμηνο 2022

Έκδοση προκηρύξεων καθεστώτων 
ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου  

Μετά την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου (προσδοκώμενη ημερομηνία ψήφισης: έως
31.12.2021), ο οποίος προβλέπει συνολικά 13 καθεστώτα ενισχύσεων, σε πρώτη φάση
προγραμματίζεται η ενεργοποίηση τουλάχιστον των τεσσάρων (4) καθεστώτων εντός του 2022.

4 προκηρύξεις

4ο τρίμηνο 2022

Αξιοποίηση της συνεργασίας με την EBRD 
για ενίσχυση και επιτάχυνση των 

διαδικασιών ωρίμανσης έργων 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.

Αξιοποίηση σε 3 
έργα ΣΔΙΤ

4ο τρίμηνο 2022
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Ενθάρρυνση δημιουργίας και ανάπτυξης 
νέων, πράσινων και καινοτόμων 
επιχειρηματικών πάρκων *RRF

Παροχή οικονομικής συνδρομής για i) την ίδρυση νέων εγκαταστάσεων
βιομηχανικών πάρκων νέου τύπου ii) την επέκταση των υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων
προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στην στρατηγική
του Industry 4.0 iii) την μετατροπή άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε τεχνολογικά έξυπνα,
περιβαλλοντικά βιώσιμα και καινοτόμα βιομηχανικά πάρκα.

1ο, 2ο, 3ο, 4ο

τρίμηνο 2022-
Ολοκλήρωση 2025

Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση 



Στόχος 7: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός 
Γραμματέας)

7.1
Εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων
Η εν λόγω δράση αφορά στην έκδοση προκηρύξεων καθεστώτων ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού 
νόμου καθώς και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. 

Αν. Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ

7.2

Εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Στρατηγικών Επενδύσεων
Η δράση αφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των
Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης Στρατηγικών
Επενδύσεων.

Αν. Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ

7.3
Εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου ΣΔΙΤ
Η δράση την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής έργων ή υπηρεσιών στο ν. 3389/2005 καθώς και
στην ωρίμανση έργων ΣΔΙΤ μέσω συνεργασίας με την EBRD.

Αν. Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ

7.4
Δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιότητας (ΣΕ Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ)
Η εν λόγω δράση αφορά στην ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών (Επενδυτές, Τοπική Αυτοδιοίκηση,
Περιφέρειες κ.α.) για τις δυνατότητες ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων και τη διαβούλευση νέων στόχων.

Αν. Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ

Στόχος 7: Προσέλκυση Επενδύσεων
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Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

7.5 Ενθάρρυνση δημιουργίας και ανάπτυξης νέων, πράσινων και καινοτόμων επιχειρηματικών πάρκων *RRF Γ.Γ. Βιομηχανίας

Στόχος 7: Προσέλκυση Επενδύσεων
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Στόχος 7: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Έκδοση προκηρύξεων καθεστώτων ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου
Έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων για την εκκίνηση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους επενδυτικούς φορείς για την
υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Αξιολόγηση και υπαγωγή των επενδυτικών προτάσεων στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου
Έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου, ανά κύκλο των
καθεστώτων ενισχύσεων.

Εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων7.1
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Έργο

Ολοκλήρωση διαδικασιών υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων
Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διαδικασίες του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις 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 στοχεύει 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.

Εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Στρατηγικών Επενδύσεων7.2
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Έργο

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.

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων ΣΔΙΤ
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο προγραμματικής συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. από την
τελευταία. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 15 μήνες.

Εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου ΣΔΙΤ7.3
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Έργο

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.

Δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιότητας7.4
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ενέργειες δημοσίευσης προκήρυξης και εκπόνησης οδηγού προγράμματος, αξιολόγηση υποβληθεισών  προτάσεων έργων

Ενθάρρυνση δημιουργίας και ανάπτυξης νέων, πράσινων και καινοτόμων επιχειρηματικών πάρκων *RRF7.5

73



2.viii Στόχος 8. Προώθηση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 



Στόχος 8: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022

75

Στόχος 8: Προώθηση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης 
διαδικασιών ανάθεσης συμφωνιών 

πλαίσιο

Βελτίωση σε σχέση με τις διαδικασίες που τρέχουν ήδη εντός του 2021.Βελτίωση των 
χρόνων κατά 20%

4ο τρίμηνο 2022

Αύξηση του όγκου των προμηθειών που 
αναλαμβάνονται και ολοκληρώνονται 

από την ΕΚΑΑ

Αύξηση σε σχέση με τον όγκο προμηθειών του 2021.Αύξηση του όγκου 
κατά 20%

4ο τρίμηνο 2022

Ολοκλήρωση του σχεδίου εφαρμογής για 
την επαγγελματοποίηση του χώρου των 

δημοσίων συμβάσεων

Ολοκλήρωση σχεδίου που προβλέπεται στη Στρατηγική Δημοσίων Συμβάσεων 2021 – 2025. Ολοκλήρωση 
σχεδίου

4ο τρίμηνο 2022



Στόχος 8: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

8.1

Αναδιοργάνωση της ΕΚΑΑ της ΓΔ Δημοσίων Συμβάσεων
Η δράση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών (ΕΚΑΑ) της ΓΔ Δημοσίων Συμβάσεων υπολείπεται σε εμβέλεια
και όγκο έναντι άλλων αντίστοιχων κεντρικών αρχών αγορών κρατών – μελών της ΕΕ. Σκοπός της δράσης
είναι η αναδιοργάνωση των δομών της ΕΚΑΑ, ο ανακαθορισμός της αποστολής της και η βελτίωση των
υπηρεσιών που παρέχει σε όρους ποιότητας και ταχύτητας ολοκλήρωσης διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων κεντρικών αγορών.

Υπουργός, Γ.Γ. ΕΠΚ

8.2

Ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσιών συμβάσεων 
Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσιών
συμβάσεων όπως οι ηλεκτρονικοί καταλόγων ( e-catalogues) και τα συστήματα ηλεκτρονικών αγορών ( e-
marketplace) που αναμένεται να αυξήσει την ταχύτητα των προμηθειών αγαθών από το Δημόσιο, τη
διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων, και ειδικά των μικρών και μεσαίων, να ενισχύσει τον
ανταγωνισμό και να ενισχύσει την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Υπουργός, Γ.Γ. ΕΠΚ

8.3

Επαγγελματικοποίηση του χώρου των δημοσίων συμβάσεων 
Ο επαγγελματισμός στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων του ελληνικού δημοσίου βρίσκεται σε χαμηλό
επίπεδο. Απαραίτητη κρίνεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων, των εργαλείων και του επιπέδου της
καθοδήγησης των εργαζόμενων στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων προκειμένου να εξοικονομηθούν
πόροι, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος και να προωθηθεί η διασφάλιση του δημοσίου
συμφέροντος.

Υπουργός, Γ.Γ. ΕΠΚ

Στόχος 8. Προώθηση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις
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Στόχος 8: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Σύναψη Συμφωνιών Πλαισίου
Το σχετικό έργο σκοπό έχει να απαλλάξει τις αναθέτουσες αρχές από το διοικητικό βάρος σχεδιασμού και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών αλλά και τους
οικονομικούς φορείς από το διοικητικό βάρος υποβολής πολλαπλών προσφορών.

Αναδιοργάνωση της ΕΚΑΑ της ΓΔ Δημοσίων Συμβάσεων8.1
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Στόχος 8: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του διοικητικού βάρους μέσω της περαιτέρω ηλεκτρονικοποίησης των δημοσίων συμβάσεων (ηλεκτρονικοί κατάλογοι (e-
catalogues), συστήματα ηλεκτρονικών αγορών (e-marketplace).
Το έργο αποτελεί συνέχεια του έργου της Τεχνικής Βοήθειας SRSS/S2019/005 με τίτλο “Technical assistance for the full implementation of e-catalogues in the Greek e-
procurement system”. Η σχετική δράση ολοκληρώνεται στις 30/9/21 και εν συνεχεία πρέπει να προετοιμαστεί, προκηρυχθεί, συμβασιοποιηθεί επιτυχώς διαγωνισμός
είτε με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού διαλόγου είτε με την διαδικασία της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσίας
software as a service για ένα ηλεκτρονικό σύστημα e-catalogues και e-marketplace. Αντιστοιχεί στην Δράση 23 της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις
2021-2025.

Ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσιών συμβάσεων8.2
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Στόχος 8: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Εκπόνηση σχεδίου για την εφαρμογή της επαγγελματικοποίησης του χώρου των δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Εθνική Στρατηγική 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021 - 2025

Επαγγελματικοποίηση του χώρου των δημοσίων συμβάσεων8.3
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Στόχος 9: Στήριξη καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των 
εργαλείων της πλατφόρμας ELEVATE 

GREECE και του Εθνικού Μητρώου 
Νεοφυών Επιχειρήσεων 

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

Επίσημη 
καταγραφή και 
επικαιροποίηση  
του αριθμού των 

νεοφυών 
επιχειρήσεων

4ο τρίμηνο 2022

Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς 
Επιχειρηματικότητας

Διεξαγωγή των 
ετήσιων Εθνικών 

Βραβείων 
Νεοφυούς 

Επιχειρηματικότη
τας.

4ο τρίμηνο 2022

Διεξαγωγή των ετήσιων Εθνικών Βραβείων Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για ετήσια διοργάνωση με σκοπό την ανάδειξη των νεοφυών επιχειρήσεων που
σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις σε ειδικούς δείκτες (KPI).

Τα Βραβεία χορηγούνται από Επίσημους Υποστηρικτές (ιδιωτικούς φορείς) του ELEVATE GREECE.
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Ψηφιακός Μετασχηματισμός της 
Ελληνικής Βιομηχανίας  

Έναρξη εφαρμογής εθνικής στρατηγικής για την προώθηση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης-
Industry 4.0 για τα έτη (2021 - 2027) στην βιομηχανία. Θα συμβάλει στην ανάπτυξη κοινής κατανόησης
μεταξύ δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεων και πολιτών για τις ομάδες τεχνολογιών που συνιστούν την
Industry 4.0, τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και ευρύτερα στην
ανάπτυξη της οικονομίας και θα συνδράμει στην αποτελεσματική χρήση ευρωπαϊκών διαρθρωτικών
ταμείων και άλλων χρηματοδοτικών πηγών για την προώθηση της ψηφιοποίησης της ελληνικής
βιομηχανίας.

Δράσεις εφαρμογής 
Στρατηγικής Industry 

4.0. (υπό διαμόρφωση)
Ένταξη νέων έργων στο 

ΕΣΠΑ

Έξυπνη εξειδίκευση της ελληνικής 
Βιομηχανίας

1o, 2o, 3ο τρίμηνο 2022 
υλοποίηση έργων ως 

2026

Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στον παραγωγικό τομέα σύμφωνα και με τη
νέα διαδικασία «Επιχειρηματικής Ανακάλυψης», περαιτέρω ενίσχυση αλυσίδων αξίας σε
ευθυγράμμιση με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία, ικανοποίηση αιρεσιμοτήτων (πρόσφοροι
όροι), ένταξη και έναρξη υλοποίησης σχετικών, υπό διαμόρφωση, έργων.

Εθνική Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης. 
Περαιτέρω ενίσχυση 

αλυσίδων αξίας (ΕΣΠΑ)

1o, 2o, 3ο τρίμηνο 2022 
υλοποίηση έργων ως 

2023

Η προτεινόμενη δράση αφορά την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του
ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για τη βελτίωση της τεχνολογικής τους υποδομής και την
αναβάθμιση του παραγωγικού τους εξοπλισμού μέσω της χρήσης σύγχρονων έξυπνων τεχνολογιών.
Επιπλέον, η δράση προβλέπεται να υποστηρίξει και επενδύσεις βιομηχανικών συνεργατικών
σχημάτων που περιλαμβάνουν επιχειρήσεις σημαντικών βιομηχανικών αλυσίδων αξίας για την
προώθηση του μετασχηματισμού Industry 4.0 στην Ελλάδα και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.

1o, 2o, 3ο τρίμηνο 2022 
υλοποίηση έργων ως 

2025

Επιτάχυνση των επενδύσεων σε έξυπνη 
μεταποίηση- Accelerating Smart 

Manufacturing *RRF

Χρηματοδοτικό 
Εργαλείο ενίσχυσης 

πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων 

επιχειρήσεων



Στόχος 9: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

9.1

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).

• Υφυπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

• Γ. Γ.  Έρευνας και Καινοτομίας

Στόχος 9. Στήριξη καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων 
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Στόχος 9: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

9.2 Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας Γ.Γ. Βιομηχανίας

9.3 Έξυπνη Εξειδίκευση της Ελληνικής Βιομηχανίας Γ.Γ Βιομηχανίας

9.4 Επιτάχυνση των επενδύσεων σε έξυπνη μεταποίηση - Accelerating Smart Manufacturing *RRF Γ.Γ Βιομηχανίας

Στόχος 9. Στήριξη καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων 
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Στόχος 9: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Πλατφόρμα Elevate Greece: 
1) Υποστήριξη Λειτουργίας Elevate Greece
2) Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος και δράσεις εξωστρέφειας

Σύνταξη ετήσια 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.

Διεξαγωγή των ετήσιων 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).

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 ( Πρόσκληση ΕΣΠΑ 2014-2020):
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη
επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης).

Ανάδειξη και ενίσχυση του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων (startup) 9.1
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Στόχος 9: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Δράσεις υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Industry  4.0. 
Έναρξη εφαρμογής εθνικής στρατηγικής για την προώθηση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης- Industry 4.0 για τα έτη (2021 - 2027) στην βιομηχανία. 

9.2
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Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας  



Στόχος 9: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Περαιτέρω ενίσχυση των αλυσίδων αξίας με ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021-2027 σχετικών, υπό διαμόρφωση, έργων και έναρξη υλοποίησης τους.
Σε ευθυγράμμιση με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία, καθώς και με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στον παραγωγικό τομέα και την ικανοποίηση 
αιρεσιμοτήτων (πρόσφοροι όροι). 

Έξυπνη Εξειδίκευση της Ελληνικής Βιομηχανίας9.3
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Στόχος 9: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Επιτάχυνση των επενδύσεων σε έξυπνη μεταποίηση - Accelerating Smart Manufacturing *RRF
Χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους 75.000.000 € των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για τη βελτίωση της
τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του παραγωγικού τους εξοπλισμού μέσω της χρήσης σύγχρονων έξυπνων τεχνολογιών.

Επιτάχυνση των επενδύσεων σε έξυπνη μεταποίηση- Accelerating Smart Manufacturing *RRF9.4
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Στόχος 10: Σύνδεση Έρευνας - Τεχνολογίας - Καινοτομίας με την αγορά 

Δημιουργία Πολιτείας Καινοτομίας στην 
Αττική

Η δημιουργία ενός φυσικού χώρου αλληλεπίδρασης μεταξύ των ερευνητών και του επιχειρηματικού
κόσμου στα πρότυπα των Κέντρων Καινοτομίας (Innovation Districts) πόλεων του εξωτερικού θα
καλλιεργήσει τις συνθήκες για τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στην
τεχνολογία και στην καινοτομία. Η πρώτη Πολιτεία Καινοτομίας θα δημιουργηθεί στην περιοχή του
Πειραιά στην έκταση του ΧΡΩΠΕΙ, η οποία παρέμενε αναξιοποίητη για δεκαετίες. Διαγωνιστική
διαδικασία σε εξέλιξη .

Κατακύρωση του 
Έργου με διεθνή 

διαγωνισμό για την 
κατασκευή μέσω 

ΣΔΙΤ

2ο τρίμηνο 2022

Βελτίωση επιδόσεων στον έγκυρο 
Ευρωπαϊκό Δείκτη 

“European Innovation Scoreboard”

19η θέση σε 
“European 
Innovation 

Scoreboard 2022” 

3ο τρίμηνο 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 27 κράτη
μέλη της ΕΕ στο European Innovation Scoreboard 2020 και 2021. Κρίσιμη για την βελτίωση της
κατάταξης της χώρας είναι η παραγωγή αποτελεσμάτων καινοτομίας προς βελτίωση υπο-δεικτών
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 Διεθνή 
Δείκτη “Global Innovation Index”

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 το 2020 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).

41η θέση σε “Global 
Innovation Index 

2022”

3ο τρίμηνο 2022                     
(δημοσίευση report αφορά 

επιδόσεις έως 2021)
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Στόχος 10: Σύνδεση Έρευνας - Τεχνολογίας - Καινοτομίας με την αγορά 

Αριθμός Συνεργατικών Σχηματισμών 
Καινοτομίας (Clusters) που ενισχύονται

35

4ο τρίμηνο 2022

Πρόκειται για δομές ή οι οργανωμένες ομάδες ανεξάρτητων μερών (όπως καινοτόμες νεοσύστατες
επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης
γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες) που έχουν
σχεδιαστεί για να τονώσουν την καινοτόμο δραστηριότητα. Σκοπός των ΣΣΚ είναι η ανάπτυξη και
αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή
αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.

Αριθμός Κέντρων Ικανοτήτων 
(Competence Centers) που ιδρύονται

12

4ο τρίμηνο 2022

Δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή
περισσότερες αλυσίδες αξίας.



Στόχος 10: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

10.1

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).

• Υφυπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

• Γ. Γ.  Έρευνας και Καινοτομίας

10.2
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).

• Υφυπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

• Γ. Γ.  Έρευνας και Καινοτομίας

10.3

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.

• Υφυπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

• Γ. Γ.  Έρευνας και Καινοτομίας

Στόχος 10: Σύνδεση Έρευνας - Τεχνολογίας - Καινοτομίας με την αγορά 
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Στόχος 10: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Δημιουργία Innovation District στην Αθήνα
Επιλογή αναδόχου για την 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, βάσει της διαγωνιστικής διαδικασίας ΣΔΙΤ.

Δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας 10.1
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Στόχος 10: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ολοκλήρωση μελετών του Ολυμπιακού Ακινήτου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή για μεταστέγαση ΓΓΕΚ

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).

Δημιουργία Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας/ Technology Transfer Offices (TTOs)
ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα
ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δημιουργία νέων και ενίσχυση υφιστάμενων δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ με αποστολή την αναζήτηση εμπορικά αξιοποιήσιμων
ερευνητικών αποτελεσμάτων, την κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας και την εκμετάλλευσή της (πατέντες, δημιουργία τεχνοβλαστών κ.ά.).

ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Α΄ & Β’ κύκλος 2014-2020:
Χρηματοδότηση έργων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Σύνδεση Έρευνας και Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και δημιουργία συνεργατικών δομών10.2
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Στόχος 10: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, 
Α΄ κύκλος 2021-2027

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ταμ. Ανάκαμψης) - Έργα HORIZON 2020 με “Seal of Excellence”

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ -
1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός: Παρακολούθηση υλοποίησης έργου Φορέα Αρωγού του εκάστου Συνεργατικού Σχηματισμού για την ανάπτυξη και αξιοποίηση
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις: Παρακολούθηση υλοποίησης συνεργατικών σχηματισμών για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
(Ενίσχυση Συνεργατικών Σχηματισμών)

ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ:
Παρακολούθηση υλοποίησης Δομών που αποτελούνται από φορείς με την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την αντιμετώπιση
τεχνολογικών προκλήσεων.

Σύνδεση Έρευνας και Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και δημιουργία συνεργατικών δομών10.2
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Στόχος 10: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Συμπράξεις

Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε 5 Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών
Δικτύων ERANETs (2016, 2018, 2019 a & b, 2021)

Συμμετοχή στην Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2 (CS2)

PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Meditteranean Area) - Υλοποίηση προτάσεων υποβολών 2018 & 2019

Υλοποίηση Διμερών Ε & Τ Συνεργασιών με Ρωσία, Κίνα, Ισραήλ (2017 & 2019)

Προκήρυξη Διμερών Ε & Τ Συνεργασιών με ΗΠΑ, Κύπρο, Γερμανία

Δράσεις Εξωστρέφειας Ερευνητικού και Καινοτομικού Συστήματος10.3
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Στόχος 11: Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Δημιουργία ενός συνεκτικού και ενιαίου 
συστήματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή 

Μετάβαση

Μέσω του νομοθετικού πλαισίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ), επιδιώκεται η
οικονομική διαφοροποίηση των εξαρτημένων περιοχών τόσο από την εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στο Δήμο Μεγαλόπολης, όσο και από τη χρήση πετρελαίου
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις Περιφέρειες των νησιών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου
Αιγαίου και Κρήτης. Με δεδομένη την απόφαση της αντικατάστασης του άνθρακα από περισσότερο
βιώσιμες και ανταγωνιστικότερες μεθόδους ηλεκτροπαραγωγής και της επιτάχυνσης της διαδικασίας
αυτής βάσει του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), οι ρυθμίσεις συμμορφώνονται
με τις σχετικές επιταγές των ενωσιακών πολιτικών στο πλαίσιο του Green Deal για τη δίκαιη
αναπτυξιακή μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία. Η έκδοση νομοθετικού
πλαισίου για τη ΔΑΜ, καθώς και των σχετικών διοικητικών πράξεων έως το τέλος του 2022
αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός ισχυρού συστήματος διακυβέρνησης και συντονισμού των
εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό την υλοποίηση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Με το σχέδιο
νόμου δημιουργούνται νέα θεσμικά όργανα απολύτως αναγκαία για την διαχείριση των
χρηματοδοτικών πόρων και την διευκόλυνση των επενδύσεων έργων ΔΑΜ, ενώ εξειδικεύονται
περαιτέρω οι διατάξεις του ν.4759/2020 για τον ειδικό χωρικό σχεδιασμό των Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.)

Έκδοση 
νομοθετικού 
πλαισίου & 
διοικητικών 

πράξεων για τη 
ΔΑΜ 

4ο τρίμηνο 2022



Στόχος 11: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

11.1

Συγκρότηση ενός συστήματος διακυβέρνησης και συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο 
του Εθνικού Σχεδίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 
Ο εθνικός σχεδιασμός για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και τα μέτρα που περιλαμβάνει, έθεσαν τις 
περιοχές μετάβασης στο κέντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς και τον στόχο της οικονομικής τους 
αναζωογόνησης μέσα από την διαφοροποίηση της παραγωγικής τους βάσης. Η εν λόγω δράση αφορά στην 
έκδοση νομοθετικού πλαισίου για τη ΔΑΜ με στόχο τη συγκρότηση ενός ισχυρού συστήματος 
διακυβέρνησης και συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό τη διαχείρισης και την υλοποίηση 
του εθνικού Σχεδίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Αν. Υπουργός Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων
Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ

Στόχος 11: Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
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Στόχος 11: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Έκδοση νομοθετικού πλαισίου και σχετικών διοικητικών πράξεων για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και λοιπά ζητήματα απολιγνιτοποίησης.
Με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου θα εισαχθούν ρυθμίσεις, που σχετίζονται με την υλοποίηση του εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και του
Προγράμματος ΔΑΜ ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία καθώς και με την
αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων, που η μετάβαση αυτή επιφέρει κυρίως στις περιοχές εξόρυξης λιγνίτη και στα νησιά, τα οποία
καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες κυρίως από αυτόνομους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Συγκρότηση ενός συστήματος διακυβέρνησης και συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για τη
Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση11.1
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Στόχος 12: Προώθηση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία

Με συγκεκριμένο και αντιπροσωπευτικό σχήμα διακυβέρνησης (Κυβερνητική Επιτροπή, Επιτροπή
Συντονισμού, διυπουργικές ομάδες) επιδιώκεται η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης,
σύγχρονης Στρατηγικής για τη Βιομηχανία, σε εθνικό και ενωμένο επίπεδο. Οι δράσεις στο πλαίσιο της
υπό διαμόρφωση Στρατηγικής θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και μετάβαση προς την πράσινη και
ψηφιακή ανάπτυξη, στον παραγωγικό και βιομηχανικό μετασχηματισμό, και στον σχεδιασμό
χρηματοδοτικών και λοιπών εργαλείων ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της νέας προγραμματικής
περιόδου (π.χ. ΕΣΠΑ 21-27, Ελλάδα 2.0, ΣΔΑΜ, Νέος Αναπτυξιακός Νόμος).

Κατάρτιση και Εφαρμογή 
Εθνικής Στρατηγικής

Πράσινη μετάβαση και νέα παραγωγικά 
μοντέλα στην ελληνική Βιομηχανία

Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ με στόχους τη συστηματική παροχή υπηρεσιών
πληροφόρησης στις ΜμΕ και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής για την περαιτέρω
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Υποστηρικτικό εργαλείο της πολιτείας για τη
συστηματική παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όλων των κλάδων της οικονομίας, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
και να εδραιωθεί επαρκώς ως υπηρεσία αξιόπιστης και έγκυρης πληροφόρησης.

Εκπόνηση Ετήσιων 
εκθέσεων, Μελέτη 

χαρτογράφησης 
Χειροτεχνίας 

Προώθηση της κυκλικής οικονομίας στα βιομηχανικά οικοσυστήματα. Θα επιτευχθεί η δημιουργία
προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου δια μέσου της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα
«Περιβάλλον» και θα συμβάλλει στη δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς
προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη
του συνόλου των επιχειρήσεων.

2o,  3ο τρίμηνο 2022 
Υλοποίηση επιμέρους 

δράσεων ως 2023

Διαμόρφωση και Εφαρμογή Εθνικής 
Στρατηγικής για τη Βιομηχανία

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 

Συνδιαμόρφωση και 
Υλοποίηση Οδικού χάρτη 

για την κυκλική οικονομία. 
Δράσεις για ενίσχυση 

περιβαλλοντικών 
υποδομών

2ο τρίμηνο 2022 
υλοποίηση έργων ως 2026 

1ο, 2ο, 3ο, 4ο τρίμηνο 
2022 



Στόχος 12: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

12.1 Διαμόρφωση και Εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία Γ.Γ Βιομηχανίας

12.2 Πράσινη μετάβαση και νέα παραγωγικά μοντέλα στην ελληνική Βιομηχανία Γ.Γ Βιομηχανίας

12.3

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 

Γ.Γ Βιομηχανίας
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Στόχος 12: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία
Με συγκεκριμένο και αντιπροσωπευτικό σχήμα διακυβέρνησης (Κυβερνητική Επιτροπή, Επιτροπή Συντονισμού, διυπουργικές ομάδες) επιδιώκεται η ανάπτυξη και
υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης, σύγχρονης Στρατηγικής για τη Βιομηχανία, σε εθνικό και ενωμένο επίπεδο. Ακολουθεί ο σχεδιασμός της εφαρμογής της.

Διαμόρφωση και Εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανίας12.1
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Στόχος 12: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδομών στα βιομηχανικά οικοσυστήματα.
Σχεδιασμός δράσεων και ένταξή τους στο ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στα βιομηχανικά οικοσυστήματα και την επένδυση στον τομέα
«Περιβάλλον».

Πράσινη μετάβαση και νέα παραγωγικά μοντέλα στην Ελληνική Βιομηχανία12.2
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Στόχος 12: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Μελέτη για τη χαρτογράφηση του τομέα της Χειροτεχνίας, Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας ανά κλάδο. 
Αφορά στην καταγραφή και χαρτογράφηση του τομέα της Χειροτεχνίας και Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας.

12.3
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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



3 Διατύπωση Οριζόντιων Στόχων και Σύνδεση µε Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων

Σύνδεση των Οριζόντιων Στόχων με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού 
Προγραμματισμού

Στόχος ΙΙ: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής 
κακοποίησης των Παιδιών 

Στόχος ΙIΙ: Συμμετοχή του Υπουργείου στο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για τα δικαιώματα  των ατόμων με Αναπηρία  

Οριζόντιοι Στόχοι Υπουργείου

108

✔

✔

Σύγχρονο κράτος λιτό και 
αποτελεσματικό στην υπηρεσία 

του πολίτη

Ισχυρή ανάπτυξη με 
περισσότερες επενδύσεις και 

νέες καλύτερες δουλειές

Διασφάλιση κοινωνικής 
συνοχής 

και αλληλεγγύης



Στόχος II: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των Παιδιών –
συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο

109

Έργο

ΙΙ.1.1 Συνεισφορά των ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη φαινομένων
σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

ΙΙ.1.2
Η αναβάθμιση του ρόλου της Επιτροπής για την Προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
της οποίας ο ρόλος μπορεί να ενισχυθεί και με προληπτικές (και όχι μόνο κατασταλτικές κατόπιν αναφορών) ενέργειες προστασίας των παιδιών από επιβλαβή προϊόντα που
τα εκθέτουν σε κίνδυνο σεξουαλικής θυματοποίησης ή εκμετάλλευσης

Δράση: Πολιτικές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της ΓΓΕΠΚ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής 
κακοποίησηςIΙ.1



Στόχος ΙII: Συμμετοχή του Υπουργείου στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 
δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

110

Έργο

IIΙ.1.1 Ενισχύουμε τις ικανότητες των αντιπροσωπευτικών φορέων των Ατόμων με αναπηρία μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Τεχνική Βοήθεια” και άλλων Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων.

IIΙ.1.2 Επιδιώκουμε την ενεργό συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών φορέων των ατόμων με αναπηρία στις Επιτροπές Παρακολούθησης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ και σε ομάδες εργασίας, τη συστηματική επικοινωνία, διαβούλευση και συνεργασία με τη διοίκηση.

ΙII.1.3 Εντάσσουμε τη διάσταση της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένης και της ψηφιακής προσβασιμότητας, στον κύκλο ζωής και στη
στρατηγική επικοινωνίας όλων των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ πράξεων.

IIΙ.1.4 Αξιοποιούμε τους μηχανισμούς παρακολούθησης και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ (π.χ. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα - ΟΠΣ, Επιτροπές
Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ομάδα Εργασίας για την παρακολούθηση της ένταξης της διάστασης).

Δράση: Αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς “για τα άτομα με αναπηρία με τα άτομα με αναπηρία” (2021 – 2029)III.1


