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7. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ
1. Ερωτηματολόγιο προς Φορείς
2. Στόχοι πολιτικής και ειδικοί στόχοι ανά Ταμείο (όπως προς το παρόν έχουν προταθεί από την
Επιτροπή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Περιεχόμενο προτάσεων φορέων για τη διαμόρφωση των
κατευθύνσεων για την εκπόνηση του Εταιρικού Συμφώνου για την Ανάπτυξη –ΕΣΠΑ
της χώρας καθώς και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Οι προτάσεις των αρμόδιων φορέων που θα αποτυπωθούν κατά τη συμπλήρωση του
παρακάτω ερωτηματολογίου θα αποτελέσουν την πρώτη βασική εισροή για τη διαμόρφωση
των εθνικών στόχων πολιτικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 όπως θα
αποτυπωθούν στο νέο ΕΣΠΑ.
Για τη διευκόλυνση στην επεξεργασία και την αξιοποίηση των προτάσεων, οι φορείς
παρακαλούνται να ακολουθήσουν αυστηρά τη δομή και το περιεχόμενο των ενοτήτων,
τηρώντας ως ανώτατο όριο τον αναφερόμενο αριθμό σελίδων για κάθε ενότητα

ΠΡΟΤΑΣΗ (ΦΟΡΕΑ) …….. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ……. Ή ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ………
1. Σύντομη περιγραφή της θέσης του τομέα ή της Περιφέρειας στο ευρύτερο εθνικό
και ευρωπαϊκό περιβάλλον (μέχρι 5 σελίδες).
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιγραφούν συνοπτικά τα δυνατά σημεία του τομέα
πολιτικής ή της Περιφέρειας που μπορούν να αποτελέσουν συγκριτικό πλεονέκτημα και
κινητήριο μοχλό και οι βασικότερες ανάγκες και ενδεχόμενα κενά με βάση τα πρόσφατα
δεδομένα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και ει δυνατόν περιφερειακό επίπεδο.
Για την αποτύπωση του επιπέδου στο οποίο θα βρίσκεται ο τομέας ή η Περιφέρεια κατά την
έναρξη της νέας περιόδου (βάση) σκόπιμο είναι να αποτυπωθεί μια εκτίμηση της συμβολής και
των σημαντικότερων παρεμβάσεων/δράσεων που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο με βάση τους στόχους και τις προτεραιότητες του φορέα ανά τομέα
πολιτικής.
Για τη διαμόρφωση της εικόνας βάσης, ο φορέας θα πρέπει να λάβει υπόψη σωρευτικά και έργα
που ενδεχομένως υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους .
Η παραπάνω αποτύπωση θα πρέπει να δομηθεί ανά Στόχο Πολιτικής12 όπως φαίνεται
παρακάτω και να συνδεθεί με τις ανάγκες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Οι 5 Στόχοι Πολιτικής είναι :
Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και
έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.
Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της
προώθησης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων

12 Σχέδιο Κανονισμού Κοινών Διατάξεων COM(2018)375/29-5-2018, κεφάλαιο ΙΙ, Άρθρο 4,
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Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της
κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ.
Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Στόχος Πολιτικής 5 : Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης
της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων
περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών. Επιπρόσθετα, κατά
την αναφορά στον συγκεκριμένο Στόχο Πολιτικής, να γίνει μια συνοπτική και
περιεκτική αναφορά σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, ΤΑΠΤΟΚ με βάση την
εμπειρία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και να γίνει μια σύντομη εκτίμηση
της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του
προγράμματος στο οποίο εφαρμόστηκαν.
2. Βασικά προβλήματα, εμπόδια ή/και αστοχίες που αναδείχθηκαν κατά την
υλοποίηση των στόχων και προτεραιοτήτων στρατηγικής του φορέα ανά τομέα
πολιτικής (μέχρι 3 σελίδες)
Στην ενότητα αυτή σκόπιμο είναι να καταγραφούν προβλήματα, εμπόδια ή/και αστοχίες που
παρουσιάστηκαν και αποτέλεσαν ανασχετικούς παράγοντες για την ομαλή και έγκαιρη
υλοποίηση και επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του φορέα ανά τομέα πολιτικής
και οι τρόποι αντιμετώπισής τους όπου εφαρμόστηκαν.
Τα προβλήματα να ομαδοποιηθούν ανά φάση ήτοι π.χ. κατά το σχεδιασμό και τη διαβούλευση
δράσεων/προγραμμάτων/στρατηγικών, κατά την εφαρμογή των πολιτικών, κατά την
υλοποίηση παρεμβάσεων κλπ.
Ιδιαίτερη αναφορά να γίνει για τις ΟΧΕ/ΤΑΠΤΟΚ και τη στρατηγική RIS.
3. Κύριες στρατηγικές επιλογές του φορέα και ιεράρχησή τους (μέχρι 4 σελίδες)
Σε συνέχεια των αναγκών και των δυνατοτήτων ανάπτυξης ανά φορέα και τομέα πολιτικής, να
αποτυπωθούν και να περιγραφούν συνοπτικά οι κύριες στρατηγικές επιλογές ανά Στόχο
Πολιτικής με αναφορά και στο Ταμείο χρηματοδότησης για κάθε Στόχο Πολιτικής. Για κάθε
έναν από τους Στόχους Πολιτικής να γίνει συνοπτική περιγραφή των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη συμβολή των προτάσεων σε σχέση με
τους στόχους που αναδεικνύονται στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, στο Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, τις Ειδικές ανά Κράτος Συστάσεις για τη χώρα μας, την
Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου στην οποία μετέχει η χώρα, καθώς και
κάθε Εθνική ή/και Περιφερειακή Στρατηγική που διέπει τον αντίστοιχο τομέα πολιτικής ή/και
το χώρο, συμπεριλαμβανομένων και των εγκεκριμένων Χωροταξικών Σχεδίων.
Η ενότητα αυτή θα αποτελέσει εισροή/υλικό για τη διαμόρφωση του νέου ΕΣΠΑ από το
ΥΠΟΙΑΝ και τη συμπλήρωση του Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ του Γενικού Κανονισμού και σε
αντιστοίχιση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8.a αυτού, καθώς επίσης και μέρους του
κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος Ι κατά το μέρος που αφορά στο άρθρο 8.b.(i).
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Ιδιαίτερη αναφορά είναι χρήσιμο να γίνει σε ενδεχόμενες προτάσεις για νέα σημαντικά έργα ή
πακέτα δράσεων (που είναι η συνηθέστερη περίπτωση στις δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων ή
δράσεις του ΕΚΤ), τα οποία θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν κατά τη νέα
προγραμματική περίοδο, καθώς και σε τυχόν ενέργειες που έχει κάνει ήδη ο φορέας για την
προετοιμασία και την ωρίμανσή τους.
Στο πλαίσιο αυτό να συμπεριληφθούν και ενδεχόμενες ώριμες/επεξεργασμένες ήδη προτάσεις
για ΟΧΕ/ΤΑΠΤΟΚ ή άλλες χωρικές παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων.
4. Ανάγκες χρηματοδότησης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να εκτιμηθούν συνοπτικά οι ανάγκες χρηματοδότησης ανά φορέα
και Στόχο Πολιτικής για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών και την αξιοποίηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του αναπτυξιακού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων και
έργων που εκτιμάται ότι ενδεχομένως δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν μέχρι το 2023 και
θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 ως μεταφερόμενα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Στόχοι πολιτικής και ειδικοί στόχοι ανά Ταμείο (όπως προς το παρόν
έχουν προταθεί από την Επιτροπή)
ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω
της προώθησης του καινοτόμου
και έξυπνου οικονομικού
μετασχηματισμού.

ΤΑΜΕΙΟ
1) ΕΤΠΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
i. Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και
καινοτομίας και την αξιοποίηση των
Ε
προηγμένων τεχνολογιών·
Κ
ii. Εκμετάλλευση
των οφελών της
Τ
+
ψηφιοποίησης
για τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις·
iii. Ενίσχυση της ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·
iv. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη
εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και
την επιχειρηματικότητα·

2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη με
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα μέσω της
προώθησης της δίκαιης
μετάβασης σε καθαρές μορφές
ενέργειας, των πράσινων και
γαλάζιων επενδύσεων, της
κυκλικής οικονομίας, της
προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, της πρόληψης και της
διαχείρισης των κινδύνων

2) ΕΤΠΑ/
ΤΣ

i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης·
ii. Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών
Εενέργειας·
Κ
iii. Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών
Τ
συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού
+
αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο·
iv. Προαγωγή της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των
κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις
καταστροφές·
v. Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του
νερού·
vi. Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική
οικονομία·
vii. Ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των
πράσινων υποδομών στο αστικό
περιβάλλον και τη μείωση της ρύπανσης

3. Μια πιο διασυνδεδεμένη
Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης
της κινητικότητας και των
περιφερειακών διασυνδέσεων»

3) ΕΤΠΑ/
ΤΣ

i. Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας·
ii. Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην
Εκλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και
διατροπικού
ΔΕΔ-Μ·
Κ
Τ
iii. Ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην
+
κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και
διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και
τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη
πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή
κινητικότητα·
iv. Προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής
αστικής κινητικότητας
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4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη
μέσω της υλοποίησης του
ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων.

4) ΕΤΠΑ

i. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε
Ε
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της
Κ
ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και
Τ
των υποδομών
+
ii. Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές
υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά
βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της
ανάπτυξης υποδομών
iii. Ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική
ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
μεταναστών και των μειονεκτουσών
ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων
μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων τη
στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες
iv. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην
υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη
υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της
πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης

5) ΕΚΤ+

i. βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση
όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία,
Ε
ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων
Κ
και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων,
Τ
προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της
+
κοινωνικής οικονομίας
ii. εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς
εργασίας και των υπηρεσιών για την
αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αναγκών
σε δεξιότητες και εξασφάλιση της έγκαιρης
και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη
της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας, των μεταβάσεων και της
κινητικότητας
iii. Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών
στην αγορά εργασίας, βελτίωση της
ισορροπίας της επαγγελματικής και της
οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένης της
πρόσβασης στην παιδική φροντίδα,
προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα
προσαρμοσμένου εργασιακού
περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση
κινδύνων για την υγεία, προώθηση της
προσαρμογής των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην
αλλαγή και ενεργός και υγιής γήρανση
iv. Βελτίωση της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και της συνάφειας
των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας με
σκοπό τη στήριξη της απόκτησης βασικών
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δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των
ψηφιακών δεξιοτήτων
v. προώθηση της ίσης πρόσβασης και της
ολοκλήρωσης ποιοτικής και χωρίς
αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης,
ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, από την
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, μέσω
της γενικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, έως την
τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την
εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων,
περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της
μαθησιακής κινητικότητας για όλους
vi. προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως με
ευκαιρίες για ευέλικτη αναβάθμιση των
δεξιοτήτων και επανειδίκευση για όλους,
λαμβάνοντας υπόψη τις ψηφιακές
δεξιότητες, την καλύτερη πρόβλεψη των
αλλαγών και τις νέες απαιτήσεις για
δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας, διευκολύνοντας τις μεταβάσεις
στη σταδιοδρομία και προωθώντας την
επαγγελματική κινητικότητα
vii. προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό
την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση
της απασχολησιμότητας
viii.
προώθηση της κοινωνικοοικονομικής
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
όπως οι Ρομά
ix. ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης
πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες•
εκσυγχρονισμός των συστημάτων
κοινωνικής προστασίας,
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της
πρόσβασης στην κοινωνική προστασία
βελτίωση της προσβασιμότητας, της
αποτελεσματικότητας και της
ανθεκτικότητας των συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης και των
υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης
x. προώθηση της κοινωνικής ένταξης των
ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού,
συμπεριλαμβανομένων των απόρων και
των παιδιών
xi. αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με
παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής
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βοήθειας προς τους απόρους,
συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών
μέτρων.
5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους
πολίτες της μέσω της
προώθησης της βιώσιμης και
ολοκληρωμένης ανάπτυξης των
αστικών, αγροτικών και
παράκτιων περιοχών, καθώς
και μέσω της στήριξης τοπικών
πρωτοβουλιών.

6) ΕΤΠΑ

i. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής,
οικονομικής και περιβαλλοντικής
ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς
και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές·
ii. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής,
οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής
ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς
και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων
των αγροτικών και των παράκτιων
περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

