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Σε απάντηση της Ερώτησης και σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας 
γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: 
Με ποιο τρόπο πρόκειται η ελληνική κυβέρνηση να αναπροσαρμόσει την 
πρόταση για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, μετά και τις παρατηρήσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ενσωματώσει στο σχεδιασμό τις επιπτώσεις της 
πανδημίας; Πότε αναμένεται να υποβληθεί η αναμορφωμένη ελληνική πρόταση 
για το ΕΣΠΑ 2021-2027; Θα υπάρξει διαδικασία διαβούλευσης με τα πολιτικά 
κόμματα, τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς για το νέο ΕΣΠΑ; Σε 
περίπτωση καταφατικής απάντησης ποια θα είναι αυτή η διαδικασία και ποιο 
το χρονοδιάγραμμά της;
Η πανδημία της COVID-19 πυροδότησε μια διεθνή κρίση με πρωτόγνωρα 
χαρακτηριστικά, πλήττοντας ταυτόχρονα την προσφορά και την ζήτηση της 
οικονομίας, την υγεία του πληθυσμού και την κοινωνική ευημερία. H κάθετη πτώση 
της κατανάλωσης, των εξαγωγών, και των επενδύσεων σε συνδυασμό με τις σοβαρές 
πιέσεις που εξακολουθεί να δέχεται έως και σήμερα το σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης παγκοσμίως, προδιέγραψαν τον κίνδυνο της βαθιάς οικονομικής ύφεσης 
και έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. Τα νέα δεδομένα που 
διαφοροποιούν τη νέα κρίση από όλες τις προηγούμενες, καθιστώντας πολύπλοκη την 
αντιμετώπιση της, εντοπίζονται στον οριζόντιο αντίκτυπο των ασύμμετρων 
συνεπειών της σε όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας και στην ανάγκη 
ταυτόχρονης αντιμετώπισης των προκλήσεων που απορρέουν από την κλιματική 
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αλλαγή, την ψηφιακή επανάσταση, τις δημογραφικές τάσεις, τη μεταναστευτική κρίση 
και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.
Οι προβλέψεις των επιπτώσεων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με ακρίβεια 
δεδομένης της εμφάνισης του 2ου κύματος της πανδημίας, με τις εκτιμήσεις για την 
ένταση της ύφεσης να ποικίλλουν καθώς εξαρτώνται και από τη διάρκειά της.
Το γεγονός ότι δεν έγινε αναφορά στα παραπάνω θέματα στο πρώτο άτυπο σχέδιο 
ΕΣΠΑ, οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι το κείμενο συντάχθηκε 
στην ουσία μόλις κάποιες εβδομάδες εντός της πανδημίας και απολύτως συνειδητά 
επελέγη να μη γίνει αναφορά σε στοιχεία της που άλλωστε τότε δεν υπήρχαν.  Είναι 
ενδεικτικό ότι σε ότι αφορά τις εκτιμήσεις σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο της 
πανδημίας, δεν έχουν δημοσιευτεί έως σήμερα σχετικά δεδομένα για την Ελλάδα. Ο 
δεύτερος είναι ότι η δομή και η έκταση του κειμένου του ΕΣΠΑ καθορίζονται 
κανονιστικά από ένα υπόδειγμα (template) απολύτως περιοριστικό που καθόλου όπως 
και άλλα σημεία του κανονιστικού πλαισίου δεν ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή 
στα σχόλιά της. Τούτων λεχθέντων, σε καμία περίπτωση οι επιλογές στρατηγικής που 
αποτυπώθηκαν ακόμα και σε αυτό το πρώτο άτυπο σχέδιο δεν διαμορφώθηκαν χωρίς 
να αποτελεί η πανδημία και οι επιπτώσεις της σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσής 
τους. 
Ωστόσο, ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, ήδη 
στο πρώιμο στάδιο του αρχικού σχεδίου εργασίας, εστιάζει στη διαμόρφωση επιλογών 
πολιτικής που στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής 
ανθεκτικότητας και συμβάλουν στη βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας. 
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με την υποστήριξη της 
οικονομίας και της κοινωνίας στη «μετά COVID εποχή», όπως (α) την υγεία, (β) την 
απασχόληση, (γ) την εκπαίδευση, (δ) την έρευνα και ανάπτυξη (ε) την πολιτική 
προστασία, (στ) την κοινωνική ένταξη, (ζ) το περιβάλλον, (η) τη συνδεσιμότητα και 
φυσικά (θ) τη στοχευμένη στήριξη της επιχειρηματικότητας. 
Παράλληλα, αξιοποιούνται τα πολλαπλασιαστικά οφέλη του ψηφιακού και 
τεχνολογικού μετασχηματισμού, λειτουργώντας ως οριζόντιος επιταχυντής όλων των 
Στόχων Πολιτικής.
Ειδικότερα στο ΕΣΠΑ 2021-2027 προβλέπονται για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας ανά τομέα και Στόχο Πολιτικής τα εξής:
Στόχος Πολιτικής 1 
Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
Σημαντική παράμετρος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης 
και περιλαμβάνει δράσεις που θα διαμορφώσουν την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών 
στους πολίτες εξασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια των διοικητικών 
μηχανισμών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και παρόμοιες προκλήσεις στο μέλλον.
Πέρα από τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων προβλέπεται και η στήριξη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού τους, της αγοράς και των συναλλαγών. Οι δράσεις προσαρμογής του 
ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, θα 
διαδραματίσουν ένα διττό ρόλο, υποστηρίζοντας τις ανάγκες μετασχηματισμού των 
επιχειρήσεων και ενισχύοντας παράλληλα στην προσαρμογή των εργαζομένων στις 
απαιτήσεις της τηλεργασίας .
Ενίσχυση επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος
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Δράσεις  επιχειρηματικότητας αναμένεται να βελτιώσουν την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και στην άρση των εμποδίων στην 
επιχειρηματικότητα, ως συνέχεια άλλωστε της εξαιρετικά μεγάλης παρέμβασης που 
καλύφθηκε κατά την τρέχουσα φάση της πανδημίας από συγχρηματοδοτούμενους και 
εθνικούς πόρους.. Επίσης, θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνέργειες για την 
δημιουργία νέων ευκαιριών για εργασία, συνεισφέροντας σημαντικά στην ενίσχυση 
της απασχόλησης.
Ενδυνάμωση του συστήματος έρευνας και καινοτομίας  
Προβλέπεται επίσης η ενίσχυση πρωτοβουλιών για την παραγωγή καινοτόμων 
φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και τη δημιουργία υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας που θα συνεισφέρουν στην καταπολέμηση των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων του κορονοϊού.
Στόχος Πολιτικής 2: 
Ενίσχυση πρόληψης των κινδύνων και ετοιμότητας αντιμετώπισής τους
Οι δράσεις στο πλαίσιο του  Στόχου Πολιτικής 2, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην 
ενίσχυση της ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση  κρίσεων 
μέσω της αναβάθμισης του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, 
δράσεις αναβάθμισης των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών σε 
συνδυασμό με τη βελτίωση του επιπέδου έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών, δίδοντας 
έμφαση στην πρόληψη των κινδύνων, θα συνεισφέρουν  καταλυτικά στην ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. 
Η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και η κυκλική οικονομία αποκτούν ιδιαίτερη 
σημασία στο πλαίσιο αντιμετώπισης πανδημιών και συνθηκών διαβίωσης.  Οι 
επιδράσεις της COVID στην ανακύκλωση λόγω των ειδικών συνθηκών που 
διαμορφώθηκαν από την πανδημία και την αύξηση της χρήσης μη ανακυκλώσιμων 
υλικών (μάσκες, αντισηπτικά, υλικά συσκευασίας κλπ) δυσχεραίνουν την μετάβαση 
για την κυκλική οικονομία και απαιτείται ως εκ τούτου πρόσθετη προσπάθεια και 
αυξημένοι πόροι . 
Στόχος Πολιτικής 3: 
Ενίσχυση υποδομών επικοινωνίας και μεταφορών 
Οι επιλογές πολιτικής  του Στόχου Πολιτικής 3 αφορούν την ενίσχυση της πρόσβασης 
σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερ-υψηλής ταχύτητας και αναμένεται να λειτουργήσουν 
ως οριζόντιος μοχλός υποστήριξης κατά τη διάρκεια καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. 
Οι δράσεις των συγκεκριμένων επιλογών πολιτικής, συμβάλουν στην βελτίωση της 
προσβασιμότητας και την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής από 
τις επιχειρήσεις (π.χ. για την τηλε-εργασία και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές) και από 
τη Δημόσια Διοίκηση (π.χ. την τηλε-εκπαίδευσης και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των 
πολιτών).
Προβλέπεται επίσης η αύξηση και ανανέωση του στόλου μέσων οδικών μεταφορών 
δημοσίας χρήσης (ΔΧ) προκειμένου να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη επάρκεια τα 
φαινόμενα συνωστισμού που παρατηρήθηκαν στις αστικές συγκοινωνίες. 
Στόχος Πολιτικής 4 
Υγεία
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 προβλέπεται η  ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης διασφαλίζοντας την κάλυψη της απότομης 
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διακύμανσης αναγκών υγείας καθώς και την αύξηση δυναμικότητας του συστήματος 
υγείας τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, 
συμπεριλαμβάνονται δράσεις που σχετίζονται με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, συμβάλλοντας στην καλύτερη και 
αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, που προβάλλει ως επιτακτική 
ανάγκη στις περιπτώσεις των υγειονομικών κρίσεων, όπου η αναντιστοιχία ανάμεσα 
στην προσφορά και την ζήτηση προβάλλει ως καθοριστικός παράγοντας διαχείρισης 
τους. Οι δράσεις ενίσχυσης της μακροχρόνιας φροντίδας και των υπηρεσιών 
αποκατάστασης θα διασφαλίσει την προσβασιμότητα σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
υγείας για ηλικιωμένους και ασθενείς με χρόνια νοσήματα δημιουργώντας ένα δίχτυ 
προστασίας για τον «πυρήνα» των πιο ευάλωτων ομάδων απέναντι σε υγειονομικές 
προκλήσεις. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται  η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ειδικότερα 
για τις πιο ευάλωτες ομάδες. 
Προβλέπεται η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης μέσω της αναβάθμισης των υποδομών υγείας, περιλαμβάνοντας δράσεις 
που θα βελτιώσουν την αναλογία ειδικών κλινών ΜΕΘ-ΜΑΦ προς τον πληθυσμό. 
Επιπλέον, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας και η αξιοποίηση 
τεχνολογιών πληροφορικής θα συντελέσουν στην αύξηση του αριθμού των ασθενών 
που εξυπηρετούνται μέσω συστημάτων τηλεϊατρικής / τηλεφροντίδας, 
συνεισφέροντας στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης όλων των ανθρώπων, 
ανεξαρτήτως εισοδήματος, κατοικίας ή άλλων κοινωνικοοικονομικών ή δημογραφικών 
χαρακτηριστικών, σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Απασχόληση και αγορά εργασίας
Στόχο μέσα από τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) αποτελεί η 
θωράκιση της απασχόλησης. και η ανάσχεση των αρνητικών επιπτώσεων της 
πανδημίας μέσω της προστασίας των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων, όσο και 
απέναντι στη διατήρηση της παραγωγικότητας. Κατά τη διαχείριση της πανδημίας οι 
εργαζόμενοι κλήθηκαν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της τηλεργασίας. Οι 
δράσεις ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων αξιοποιώντας τις 
τεχνολογίες καινοτομίας θα συμβάλλουν στην προσαρμογή τους στα νέα εργασιακά 
δεδομένα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ομαλή μετάβαση τους στα νέα δεδομένα της 
ψηφιακής οικονομίας.
Μέσω της προώθησης καινοτόμων μοντέλων οργάνωσης προβλέπεται η βελτίωση της 
ισορροπίας της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, υποστηρίζοντας τους 
εργαζομένους στις νέες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν μέσω της 
ταυτόχρονης διαχείρισης της απομακρυσμένης εργασίας και της ανατροφής των 
παιδιών, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά.
Εκπαίδευση
Σημαντική δράση αποτελεί η επέκταση και αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και 
του τεχνολογικού εξοπλισμού των εκπαιδευτικών μονάδων που αναμένονται να 
συνδράμουν καταλυτικά στην προώθηση της τηλεκπαίδευσης και της εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλίας, προετοιμάζοντας κατάλληλα το εκπαιδευτικό σύστημα να αποφύγει 
φαινόμενα εκπαιδευτικής απραξίας που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των 
περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν την περίοδο του Μαρτίου- Μαΐου του 2020. 
Οι ενέργειες αυτές θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με  τις δράσεις που σχετίζονται 
με τη διάχυση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στα προγράμματα όλων των 
βαθμίδων της εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την υποστήριξη των 
διδασκόντων δίδοντας έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες.



5 | Σελ.

Καταπολέμηση της Φτώχειας και προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
Προβλέπονται δράσεις που  στοχεύουν στον περιορισμό του κινδύνου φτώχειας  μέσω 
της αναβάθμισης των θεσμών και των μηχανισμών κοινωνικής αλληλεγγύης και της 
κάλυψης των βασικών αναγκών των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
και αποκλεισμού, λειτουργώντας ως ένα κοινωνικό δίχτυα ασφαλείας απέναντι στις 
οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 
πανδημίας αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του υπό έγκριση νέου χρηματοδοτικού 
εργαλείου για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ ReactEU, το οποίο κατανέμει στην Ελλάδα 
συνολικούς πόρους ύψους περίπου 2,2 δις ευρώ (1,7 δις ευρώ το 2021). Το μεγαλύτερο 
μέρος αυτού του ποσού πρόκειται να δεσμευτεί σε δράσεις στήριξης της απασχόλησης 
και των εργαζομένων. 
Ποιες οι ενέργειες για τη σύσταση των οργάνων κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2021-
2027, για την οποία προβλέπεται η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και ποια η 
συμμετοχή τους στην κατάρτιση του σχεδίου ΕΣΠΑ; Έχουν κληθεί για συμμετοχή 
κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς και έχουν ληφθεί υπόψη οι θέσεις τους;
Με την αποστολή στους φορείς πολιτικής από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων της 1ης εγκυκλίου σχεδιασμού για το ΕΣΠΑ 2021-2027, τον Ιούνιο του 
2019, η διαβούλευση για τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων πολιτικής της νέας 
προγραμματικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν οι βάσεις για τη θεμελίωση της 
εταιρικής σχέσης, καθώς οι αρμόδιοι φορείς πολιτικής κλήθηκαν να ενεργοποιήσουν 
τα όργανα αναπτυξιακού σχεδιασμού συστήνοντας τις Ομάδες Χάραξης Πολιτικής, να 
οργανώσουν τη διαβούλευση σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο, να επεξεργαστούν 
τις προτάσεις σχεδιασμού και να διαμορφώσουν τις πρώτες στρατηγικές θέσεις στη 
βάση των κατευθύνσεων της 1ης Εγκυκλίου.
Σημειώνεται ότι, στην παρούσα φάση, οι Κανονισμοί που αφορούν το ΕΣΠΑ 2021-
2027 και την προγραμματική περίοδο 2021-2027 βρίσκονται ακόμα υπό 
διαπραγμάτευση μεταξύ των ΚΜ αλλά και υπό διαβούλευση μεταξύ των οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τυπική και τελική έγκρισή τους αναμένεται μέχρι τις αρχές 
του 2021. Με βάση τα παραπάνω, το περιεχόμενο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα 
Προγράμματά του εξαρτώνται άμεσα και από την τελική μορφή και έγκριση των 
Κανονισμών. 
Ένα πρώτο άτυπο Σχέδιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την άτυπη διαβούλευση με τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής, διαμορφώθηκε στη βάση των προτεινόμενων Κανονισμών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του σχεδίου για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
για την ΠΠ 2021-2027 δίνοντας έμφαση στους 5 Στόχους Πολιτικής και τον Ειδικό 
Στόχο για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.
Για τη διαμόρφωση του κειμένου λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις των Υπουργείων, των 
Περιφερειών και των Κοινωνικοοικονομικών Εταίρων, οι οποίες υποβλήθηκαν σε 
συνέχεια της 1ης εγκυκλίου καθώς και οι εθνικές οριζόντιες και θεματικές στρατηγικές 
(υπό διαμόρφωση ή ολοκληρωμένες) όπως το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική 
οικονομία και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Ενδεικτικά, αναφέρονται 
επίσης, οι Στρατηγικές για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020, το Εθνικό Σχέδιο για 
την Ενέργεια και το Κλίμα, το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 
Μεταφορών, η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης 
Αποβλήτων. Ελήφθησαν επίσης υπόψη οι Ειδικές για τη χώρα Συστάσεις της 
Επιτροπής και οι προτάσεις της όπως περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα των 
Εκθέσεων ανά Χώρα (Country Reports – Annex D).
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Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του ΕΣΠΑ 
2021-2017, αποτέλεσε η μελέτη για την «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 
2020» την οποία εκπόνησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) σε συνέχεια σχετικής αίτησης της ελληνικής κυβέρνησης στο Πρόγραμμα 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ. Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε το 
Σεπτέμβριο του 2018 από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 
ΕΕ και αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση της εκπόνησης της μελέτης από την 
ελληνική πλευρά είναι η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 
(ΕΥΣΣΑ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
Η μελέτη αποτέλεσε ένα ουσιαστικό εργαλείο για το σχεδιασμό της Πολιτικής της 
Συνοχής και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την ΠΠ 2021-2027 για τη χώρα μας. 
Για την εκπόνησή της πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές συναντήσεις με εθνικούς και 
περιφερειακούς φορείς, δημόσιας εθνικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, 
κοινωνικο-οικονομικοί, περιβαλλοντικοί φορείς, κλπ. στην Αθήνα και στις Περιφέρειες.
Παράλληλα, ολοκληρώνεται η εκπόνηση των 13 προφίλ για τις Περιφέρειες. Η 
ελληνική πλευρά αναγνωρίζοντας την ποιότητα και τη χρησιμότητα της μελέτης, έχει 
ήδη κάνει χρήση του περιεχομένου και των συστάσεων της για τον εμπλουτισμό των 
κειμένων σχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ θα κάνει χρήση τόσο της μελέτης όσο 
και των περιφερειακών προφίλ στο πλαίσιο του σχεδιασμού των τομεακών και 
περιφερειακών Προγραμμάτων. Το σύνολο της Μελέτης και οι συστάσεις του ΟΟΣΑ, 
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-
regional-development/regional-policy-for-greece-post-2020_cedf09a5-en.
Η πρώτη δημόσια παρουσίαση των Κατευθύνσεων της Εθνικής Στρατηγικής της 
Ελλάδας 2021-2027 και των πέντε (5) Στόχων Πολιτικής, έγινε στο 1ο Αναπτυξιακό 
Συνέδριο για την ΠΠ 2021-2027 που πραγματοποιήθηκε στις 17/01/2020.
Για την οργάνωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού την ΠΠ 2021-2027, με απόφαση του 
Πρωθυπουργού συστάθηκαν τα όργανα κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2021-2027 (ΦΕΚ 
432/12.02.2020). Ειδικότερα:
 η Επιτροπή Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ (ΕΣΠ) για το συντονισμό της κατάρτισης 

του ΕΣΠΑ της ΠΠ 2021-2027. Έργο της ΕΣΠ είναι η διατύπωση προτάσεων προς 
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και μέσω αυτού στο Υπουργικό 
Συμβούλιο για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τους στόχους του ΕΣΠΑ 2021-
2027 και τις αναγκαίες θεσμικές, διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Προγραμμάτων της 
περιόδου 2021-2027.

 η Ομάδα Συντονισμού του Σχεδιασμού ΕΣΠΑ (ΟΣΣ), έργο της οποίας είναι ο 
συντονισμός των εργασιών διαμόρφωσης του ΕΣΠΑ και η σχετική εισήγηση προς 
την ΕΣΠ.

 πέντε (5) Ομάδες Στόχων Πολιτικής (ΟΣΠ), στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι 
υπουργείων, φορέων και κοινωνικοοικονομικών εταίρων, έργο των οποίων 
είναι να συνεισφέρουν επιστημονική υποστήριξη στην ΕΣΠ και στις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, να επεξεργάζονται 
προτεραιότητες και επιμέρους ειδικούς στόχους του κάθε Στόχου Πολιτικής, να 
διαβουλεύονται, όταν απαιτείται, με ειδικούς εμπειρογνώμονες και να 
τροφοδοτούν με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας τους την ΟΣΣ, την ΕΣΠ, τη Γ.Γ. 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και τις αρμόδιες για το σχεδιασμό υπηρεσίες της 
ΕΑΣ.
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Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί η άτυπη διαβούλευση με την 
Επιτροπή, ενώ θα ενεργοποιηθούν πλήρως και όλες οι ενέργειες που απαιτούνται 
προκειμένου να διαμορφωθούν τα σχέδια των Προγραμμάτων 2021-2027 και να 
αποσταλούν ατύπως στην ΕΕ. Σημειώνεται ότι η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης 
(διαβούλευση και συνεργασία με τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους) είναι 
υποχρέωση και θα διασφαλιστεί και στο στάδιο του σχεδιασμού των επιμέρους νέων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Για το τελικό σχέδιο ΕΣΠΑ θα ενημερωθεί 
κατάλληλα και η Εθνική Αντιπροσωπεία. 
Για τον αποτελεσματικό συντονισμό αλλά και την περαιτέρω ενδυνάμωση της 
εταιρικής σχέσης προβλέπεται να θεσμοθετηθεί επιπλέον η λειτουργία, σε ετήσια 
βάση, συντονιστικού οργάνου με αντικείμενο τον προγραμματισμό των 
προτεραιοτήτων των τομέων πολιτικής και των περιφερειών, και το σχεδιασμό της 
χρηματοδότησής τους από τα προγράμματα. Στο συντονιστικό όργανο, το οποίο θα 
λειτουργεί υπό  την ευθύνη του ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ θα συμμετέχουν Διαχειριστικές Αρχές, 
Επιτελικές Δομές, Περιφέρειες, και άλλοι φορείς. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων αναλαμβάνει την παρακολούθηση της υλοποίησης του συνολικού σχεδίου 
δράσης και την αποτελεσματική εφαρμογή του. 
Βασικό επίσης μηχανισμό διαβούλευσης, συντονισμού και συνεργασίας κατά την 
υλοποίηση, θα αποτελέσουν τα Θεματικά Δίκτυα στα οποία μετέχουν εκπρόσωποι των 
ΔΑ, των Επιτελικών, των κοινωνικών εταίρων και μεγάλοι δικαιούχοι κατά περίπτωση. 
Ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα μεταξύ του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 
και του ΕΣΠΑ, θα διασφαλίζεται μέσω της συμμετοχής του Γ.Γ. του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης στην Επιτροπή Σχεδιασμού, ενώ θα καθοριστεί περαιτέρω 
συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 
και των Επιτροπών Παρακολούθησης. 
Εκτιμάται ότι θα είναι εφικτό να υποβληθεί νέο άτυπο σχέδιο πριν το τέλος του έτους.
Η διαβούλευση με τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους είναι διαρκής από την έναρξη 
της διαδικασίας, ενώ και η Εθνική Αντιπροσωπεία θα ενημερωθεί κατάλληλα μόλις 
προχωρήσει περαιτέρω η διαβούλευση με την Ε.Ε. Το άτυπο σχέδιο πρόκειται να 
αναρτηθεί προς ανοιχτή διαβούλευση στο site www.espa.gr.
Ποια είναι τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να επιτευχθεί ο απολύτως 
απαραίτητος συντονισμός για την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου 
Ανάκαμψης, δηλαδή του συνόλου των ευρωπαϊκών πόρων; Θα αναθεωρήσει –και 
δη εμπρόθεσμα- την επιλογή της για τα δύο διαφορετικά κέντρα λήψης 
αποφάσεων και διαχείρισης των πόρων;
Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει δικό του Ευρωπαϊκό Κανονισμό και 
διαφορετικές διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης των υπό ένταξη έργων. Ως εκ 
τούτου και ως ένα βαθμό είναι δικαιολογημένη η διακριτή αντιμετώπιση στο 
διαχειριστικό του πλαίσιο συγκριτικά με αυτό που ακολουθούν τα προγράμματα της 
Πολιτικής Συνοχής. 
Ωστόσο, ο Κανονισμός του RRF παρακινεί στην επίτευξη συμπληρωματικότητας/ 
συνεργειών με τις δράσεις της Πολιτικής Συνοχής. Αυτό αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Κυβέρνησης προκειμένου να επιτύχουμε προσθετικότητα στις 
δράσεις μας και να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία στα υπό χρηματοδότηση 
επενδυτικά μας σχέδια. Για τον αναγκαίο συντονισμό ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας στις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος 
σχεδιασμός με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων Οικονομικών και 

http://www.espa.gr/
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Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στην κατεύθυνση αυτή ο αποτελεσματικός συντονισμός 
περιλαμβάνει: 
 Τη λειτουργική διασύνδεση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του 

ΕΣΠΑ (ΟΠΣ ΕΣΠΑ) και του e-pde με το αντίστοιχο και υπό ανάπτυξη ΟΠΣ για τα 
έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

 Τη διαδικασία χρηματοδότησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω του ΠΔΕ, 
την ευθύνη του οποίου έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 Την προσαρμογή της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) του Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων στις απαιτήσεις του ελέγχου της συμπληρωματικότητας με τα έργα 
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

 Τον σαφή προσδιορισμό δράσεων συμπληρωματικότητας και συνεργειών στο 
στάδιο του σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, η έγκριση του οποίου χρονικά 
θα συμπίπτει με αυτήν του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

    
Ο Γενικός Γραμματέας 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Δημήτρης Σκάλκος

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ, Δ. Σκάλκου
3. Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού κ. Ι. Φίρμπα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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