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ΠΡΟΣ :  Υπηρεσία Συντονισμού

Γραφείο Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για απάντηση στην αρ.πρωτ. 1979/23-11-2020 Ερώτηση της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Να χρησιμοποιηθούν άμεσα όλα τα 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
πανδημίας»

Σχετ.: Το υπ΄ αριθ. 124915 - 25-11-2020 έγγραφο του ΥΠΑΝΕ/Γραφείο Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 1979/23-11-2020 Ερώτησης του θέματος, σημειώνονται τα εξής:

Αναφορικά με το ερώτημα «1. 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;»:

Το νέο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2021-2027 (ΕΠΑΝΕΚ) 2021-
2027 εντάσσεται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 και βρίσκεται ήδη σε φάση 
σχεδιασμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΣ). Το ΕΠΑνΕΚ 2021-2027 θα 
αποτελέσει βασικό εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης αλλά και ανάκαμψης - 
μετρίασης των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στις επιχειρήσεις. Η ΕΓ ΕΤΠΑ-ΤΣ στο 
πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού της περιόδου 2021-2027 εξετάζει το ενδεχόμενο 
μέρος των πόρων του ΕΠΑνΕΚ 2021-2027 να κατευθυνθεί στην υποστήριξη της στρατηγικής 
μετρίασης των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης λόγω της πανδημίας στην οικονομία και 
τις επιχειρήσεις, μέσω του Στόχου Πολιτικής 1 «Μία εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού», με 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης. 



Προς τούτο αποδίδεται προτεραιότητα διαπραγμάτευσης με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, υποβολής και έγκρισης του ΕΠΑνΕΚ 2021-2027 σε σχέση με τα λοιπά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα της Περιόδου 2021-2027, ώστε να δοθεί η δυνατότητα άμεσης 
ενεργοποίησης του εντός του 2021 και αξιοποίησής του ως εργαλείο οικονομικής 
ανάκαμψης.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί στο πλαίσιο της 2ης εγκυκλίου της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων (Αριθ. Πρωτ. : 125192 - 25-11-
2020), η  1η άτυπη υποβολή σχεδίων Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027 στην Ε.Ε. για 
έναρξη άτυπων διαβουλεύσεων προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2021 και η 
επίσημη υποβολή τους  εντός τριών μηνών από την επίσημη υποβολή του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αναφορικά με το ερώτημα «2. 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;»:

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης ΕΤΠΑ-ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο 
πλαίσιο του σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιόδου 2021-2027 
είναι αρμόδια για το «ΕΠ ΑΝΕΚ 2021-2027», το ΕΠ «Υποδομών Μεταφορών 2021-2027», το 
«ΕΠ Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» και τα ΕΠ  Εδαφικής Συνεργασίας. 

 Ήδη κατά το διάστημα Αυγούστου-Νοεμβρίου 2020 η ΕΓ ΕΤΠΑ-ΤΣ έχει συστήσει και 
ενεργοποιήσει 4 Ομάδες Σχεδιασμού ως όργανα κατάρτισης των ανωτέρω ΕΠ. 

 Οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές των οικείων Επ. Προγραμμάτων έχουν αναθέσει 7 
εξειδικευμένες μελέτες βάσης για την αξιοποίηση διδαγμάτων της Περιόδου 2014-2020 
και έχουν ενεργοποιήσει 4 έργα τεχνικών συμβούλων υποστήριξης για τον σχεδιασμό 
των ανωτέρων ΕΠ.

Παράλληλα, ενεργοποιείται ευρύτατη διαβούλευση για την στρατηγική των νέων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2020 (την αρχική φάση 
σχεδιασμού των ΕΠ), σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους σχετικούς ευρωπαϊκούς 
Κανονισμούς, τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Εταιρικής Σχέσης και τις σχετικές οδηγίες της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ. Η πρώτη άτυπη υποβολή των σχεδίων ΕΠ σύμφωνα με το 
υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα έχει τεθεί για τον Φεβρουάριο του 2021.

Στο πλαίσιο των ενεργειών διαβούλευσης των προγραμμάτων έχει καταρτισθεί για κάθε ΕΠ 
κατάλογος μελών εταιρικής σχέσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατ’εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, για κάθε πρόγραμμα, ο οποίος περιλαμβάνει: 
αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, δημοτικές και άλλες δημόσιες αρχές, οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους, φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών όπως οι 
περιβαλλοντικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της 
εξάλειψης των διακρίσεων. Για τους ανωτέρω φορείς προγραμματίζονται δύο κύκλοι 
ανοικτής διαβούλευσης επί των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων της περιόδου 2021-
2027 κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2020-αρχές Φεβρoυαρίου 2021, με στόχο την 
διεξαγωγή ευρείας και αποτελεσματικής διαβούλευσης και διασφάλισης της ενεργού 
συμμετοχής τους σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και διαχείρισης των ΕΠ. Η διαδικασία 
διαβούλευσης και ο τρόπος ενσωμάτωσης των θέσεων όλων των φορέων στα υπό 



σχεδιασμό προγράμματα θα περιγράφεται αναλυτικά σε σχετική τους ενότητα, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών.

Αναφορικά με το ερώτημα «3. 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 ΕΠΑνΕΚ 2021-2027 θα αποτελέσει βασικό εργαλείο μετρίασης των αρνητικών 
επιπτώσεων της πανδημίας στις επιχειρήσεις, μαζί με μέρος των πόρων του REACT-EU και 
του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική του 
ΕΠΑνΕΚ 2021-2027 θα είναι συμπληρωματική με τις παρεμβάσεις του REACT- EU (που 
χρηματοδοτεί βραχυπρόθεσμα μέτρα στην αγορά εργασίας, υγεία και στήριξη των ΜΜΕ με 
ρευστότητα και υποστήριξη φερεγγυότητας, επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση) και με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας–RRF (το οποίο θα 
χρηματοδοτήσει μεταρρυθμίσεις και μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την  παραγωγικότητα 
και ανθεκτικότητα της οικονομίας). 

Ήδη σε επιτελικό επίπεδο, ο συντονισμός μεταξύ ΕΣΠΑ-Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής του αρμοδίου ΓΓ ΔΕ-ΕΣΠΑ στην 
Εκτελεστική Επιτροπή για το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιπλέον, σε επιχειρησιακό επίπεδο, στους 
προς διαβούλευση εταίρους επί των ανωτέρω ΕΠ της περιόδου 2021-2027, έχει 
συμπεριληφθεί από την ΕΓ ΕΤΠΑ-ΤΣ, μεταξύ άλλων, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης, προς διασφάλιση συντονισμού και συμπληρωματικότητας σε όλες τις φάσεις 
του σχεδιασμού και διαπραγμάτευσης. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης θα κληθεί εντός του Δεκεμβρίου 2020 να διατυπώσει τις απόψεις της, μεταξύ 
όλων των εμπλεκομένων εταίρων, επί της στρατηγικής των ΕΠ επιχειρηματικότητας, 
περιβάλλοντος, μεταφορών, και ειδικά επί του συντονισμού μεταξύ των δύο βασικών 
σχεδίων (ΕΣΠΑ/Ταμείου Ανάκαμψης) και των κριτηρίων διαχωρισμού των μεταξύ τους 
παρεμβάσεων σε κοινά πεδία επενδύσεων.Σημεία συμπληρωματικότητας, αναλυτικά 
κριτήρια διαχωρισμού των παρεμβάσεων μεταξύ των ανωτέρω σχεδίων καθώς και 
ρυθμίσεις συντονισμού θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο πλαίσιο των ανωτέρω άτυπων 
υποβολών των ΕΠ Περιόδου 2021-2027 μετά από διαβούλευση και λαμβάνοντας υπόψη το 
κανονιστικό πλαίσιο συντονισμού για την Περίοδο 2021-2027 συνολικά. 

    
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ 

Γιώργος Ζερβός

Ο/Η ………………….

………………

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού κ. Αδ. Γεωργιάδη
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Τσακίρη
3. Γραφείο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ


		2020-11-30T08:04:05+0000
	MARIA MINA




