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1. Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο αποτελεί συνέχεια του από 63710/ 8-6-2021 εγγράφου μας, με τίτλο 
«Κατευθύνσεις για την υποβολή των Προγραμμάτων 2021-2027» καθώς και της 2ης εγκυκλίου με 
τίτλο «Προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027» και έχει ως στόχο να δοθούν 
περαιτέρω κατευθύνσεις εν όψει της επίσημης υποβολής των Προγραμμάτων 2021-2027. 

Μετά την επίσημη υποβολή του ΕΣΠΑ 2021-2027 στις 12 Ιουλίου 2021 και βάση του Κανονισμού 
Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ), τα Προγράμματα θα πρέπει να υποβληθούν επίσημα το αργότερο τρεις 
μήνες μετά, ήτοι μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2021. Η επίσημη υποβολή των Προγραμμάτων θα 
πραγματοποιηθεί μέσω της βάσης δεδομένων SFC2021.

Κατά την επίσημη υποβολή των Προγραμμάτων πρέπει να ληφθούν υπόψη το εγκεκριμένο 
κανονιστικό πλαίσιο, οι παρατηρήσεις της άτυπης υποβολής των Προγραμμάτων από την ΕΕ και 
την ΕΑΣ, τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την εξέλιξη των διαβουλεύσεων και οι 
κατευθύνσεις του παρόντος εγγράφου.

2. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης θα είναι εθνικής εμβέλειας με περιφερειακή διάσταση. Οι 
προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) θα καθορίζονται τόσο σε 
εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και προς τούτο έχουν κατανεμηθεί πόροι του Στόχου 
Πολιτικής 1 και στα ΠεΠ. 

Η πραγματοποιηθείσα ανάλυση στο πλαίσιο της κατάρτισης της ΕΣΕΕ, οδήγησε στον προσδιορισμό 
οκτώ τομέων προτεραιότητας (που ουσιαστικά ταυτίζονται με τους οκτώ τομείς προτεραιότητας 
της περιόδου 2014-2020), οι οποίοι είναι:

- Αγροδιατροφική Αλυσίδα

- Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα

- Ψηφιακές Τεχνολογίες

- Αειφόρος Ενέργεια

- Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία

- Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

- Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία

- Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής θα εφαρμοστεί συστηματικά και στα 
δύο επίπεδα η Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης. Σε εθνικό επίπεδο η διαδικασία 
επιχειρηματικής ανακάλυψης θα έχει ως στόχο την ανάδειξη και εξειδίκευση των προτεραιοτήτων 
της ΕΣΕΕ, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». Σε 
περιφερειακό επίπεδο η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης θα έχει ως στόχο την 
εξειδίκευση της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ, τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού ιστού 
της περιφέρειας αλλά και την τροφοδότηση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης που 
πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο με νέες καινοτόμες ιδέες καθώς και την ανάπτυξη συνεργειών 
μεταξύ εθνικού και περιφερειακού επιπέδου. Οι εξειδικεύσεις των ανωτέρω 8 τομέων 
προτεραιότητας που προσδιορίζονται σε κάθε περιφέρεια, θα χρηματοδοτούνται από το 
αντίστοιχο ΠεΠ. 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι περιφέρειες θα πρέπει να εξειδικεύσουν τις προτεραιότητές τους με 
βάση τους 8 τομείς προτεραιότητας της ΕΣΕΕ (και όχι με βάση προτεραιότητες που δεν 
εντάσσονται σε αυτήν). Η περιφερειακή αυτή εξειδίκευση θα αποτελέσει, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση δράσεων του Στόχου Πολιτικής 1 από τα ΠεΠ . 

Ειδικότερα, από τα Περιφερειακά Προγράμματα είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν: 

  Τοπικού χαρακτήρα ερευνητικές υποδομές, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό 
Πολυετές Σχέδιο και των οποίων η ανάγκη ενίσχυσης προκύπτει από την εφαρμογή της 
διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης σε περιφερειακό επίπεδο

 Δράσεις ΤΠΕ τοπικής εμβέλειας και σημασίας

 Ενισχύσεις ΜΜΕ που θα εξυπηρετούν την περιφερειακή διάσταση της ΕΣΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία και ολοκληρωμένες 
χωρικές επενδύσεις. 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δράσεων ενισχύσεων ΜΜΕ οριζόντιου χαρακτήρα, θα γίνεται 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για καλύτερο συντονισμό 
αυτών.

Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου 1.iv «ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη 
βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα» (ΕΤΠΑ), θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». 

3. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη

Οι ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές θα πρέπει να είναι συμβατές με τις κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ 
για το ΣΠ 5 και τις κατανομές των πόρων ΕΤΠΑ ανά Περιφέρεια για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. 

Οι ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές σχεδιάζονται και υλοποιούνται κατά βάση στο πλαίσιο του 
ΣΠ 5. Επιπλέον, οι στρατηγικές δύναται να συνδυαστούν με δράσεις άλλων Στόχων Πολιτικής. Σε 
αυτήν την περίπτωση συμπληρώνεται ο Πίνακας 6: Διάσταση 3 – Μηχανισμός εδαφικής 
υλοποίησης και εδαφική εστίαση, για κάθε ειδικό στόχο που θα συνδράμει σε ολοκληρωμένη 
χωρική στρατηγική.

Ειδικότερα για το ΕΚΤ+, αναφέρεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 4.2 του Κανονισμού 1057/2021 για 
το ΕΚΤ+ και το recital (23) το ΕΚΤ+ δύναται να συνδράμει τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Στρατηγικές 
όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 28-34 του ΚΚΔ (ΟΧΕ, ΟΧΕ–ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ). 

Για τους Ειδικούς Στόχους του ΕΚΤ+ που θα συνδράμουν συμπληρώνεται επίσης ο Πίνακας 6: 
Διάσταση 3 – Μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση. Δεν απαιτείται η 
διαμόρφωση ξεχωριστού Άξονα Προτεραιότητας ΕΚΤ+ για τη χωρική ανάπτυξη.

Ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιοχών που εμφανίζουν χωρική και θεματική συνέχεια θα γίνει 
κατόπιν διαδικασίας, την οποία θα αποφασίσει το κάθε Πρόγραμμα, ανοικτής πρόσκλησης ή 
κατάλληλης τεκμηρίωσης για την ανάδειξη των περιοχών. Κατάλληλη τεκμηρίωση δύναται να είναι 
αποτέλεσμα σχετικών μελετών, η ανάδειξη των περιοχών από τα Περιφερειακά Χωροταξικά 
Σχέδια, σχετικές αξιολογήσεις κ.α. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης οι 
επιλεγμένες περιοχές των ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών μπορούν ενδεικτικά να 
αναφέρονται στο κείμενο του Προγράμματος. 
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Οι στρατηγικές της ΠΠ 2014-2020 δύναται να συνεχιστούν και στην ΠΠ 2021-2027 κατόπιν 
προσκλήσεως της ΔΑ με την κατάλληλη επικαιροποίησή τους και εφόσον αξιολογηθούν θετικά από 
την αρμόδια ΔΑ, εντός 18 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος.. 

4. Δείκτες και μεθοδολογικό έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης

Κατά την επίσημη υποβολή των Προγραμμάτων στην SFC2021, οι φορείς κατάρτισης θα πρέπει να 
συμπληρώσουν πλήρως τους πίνακες των δεικτών για όλες τις Προτεραιότητες, 
συμπεριλαμβανομένης και της Τεχνικής Βοήθειας. Για την επιλογή των δεικτών και τον 
προσδιορισμό των τιμών τους, οι φορείς κατάρτισης των Προγραμμάτων καλούνται να λάβουν 
υπόψη το Έγγραφο Εργασίας Ι (α.π. 43182/ 12.04.2021), τα επικαιροποιημένα Δελτία Ταυτότητας 
των Κοινών Δεικτών και την ενδεικτική αντιστοίχιση των Στόχων Πολιτικής-Ειδικών Στόχων-Πεδίων 
Παρέμβασης-Κοινών Δεικτών Εκροών-Κοινών Δεικτών Αποτελεσμάτων, που έχουν αποσταλεί από 
την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ.

Παρακάτω αναφέρονται μερικά σημεία αναφορικά με τους δείκτες, στα οποία θα πρέπει να δοθεί 
προσοχή: 

 Στα Προγράμματα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα οι κοινοί δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων. Η χρήση ειδικών δεικτών θα πρέπει να αιτιολογηθεί πρωτίστως με βάση 
τη λογική της παρέμβασης. Σύμφωνα με την ΕΕ, η χρήση ειδικών δεκτών είναι αποδεκτή σε 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν κατάλληλοι κοινοί δείκτες (οι εκροές δεν δύναται να 
μετρηθούν από τους κοινούς δείκτες) και αποδεικνύεται ότι οι ειδικοί δείκτες είναι 
εμφανώς διαφορετικοί από τους κοινούς.

 Για το ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΤΔΜ (δράσεις τύπου ΕΤΠΑ) συνιστάται να περιοριστεί η χρήση των ειδικών 
δεικτών και να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης μόνο κοινών δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων, αξιοποιώντας όπου είναι δυνατό τη δυνατότητα που δίνεται για μη 
κάλυψη του συνόλου των δράσεων και του προϋπολογισμού με δείκτες, στη βάση της 
αρχής της αναλογικότητας.

 Το ορόσημο και η τιμή στόχος των δεικτών εκροών καθώς και η τιμή βάσης και στόχος των 
δεικτών αποτελεσμάτων υπολογίζεται/ εκτιμάται σε επίπεδο Ειδικού Στόχου, με βάση 
υποθέσεις και παραδοχές ή/ και υπάρχοντα δεδομένα ή/ και μελέτες ή/ και αξιολογήσεις. 
Για τους κοινούς δείκτες οι τιμές θα πρέπει να υπολογίζονται/ εκτιμούνται πάντα σύμφωνα 
με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ) της ΕΕ, όπως έχει 
εξειδικευτεί κατά περίπτωση από την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ.

 Ειδικά για τις τιμές βάσης των κοινών δεικτών αποτελεσμάτων ΕΤΠΑ, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα ΔΤΔ που έχουν αποσταλεί από την ΕΥΣΣΑ, καθώς διαπιστώθηκαν εκ 
παραδρομής λάθη στα ΔΤΔ που εστάλησαν από την ΕΕ. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν δείκτες 
όπου είχε προσδιοριστεί τιμή βάσης μηδέν «0», ενώ η σωστή εγγραφή στο πεδίο είναι 
«>=0». Ως γενική αρχή ισχύει ότι στην πλειοψηφία των δεικτών αποτελεσμάτων θα πρέπει 
να προσδιοριστεί τιμή βάσης μεγαλύτερη του μηδενός, εκτός και αν δεν είχαν γίνει στο 
πλαίσιο του Προγράμματος αντίστοιχες παρεμβάσεις μέχρι σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, 
θα πρέπει να υπάρχει η σχετική τεκμηρίωση. Υπενθυμίζεται ότι στο έγγραφο εργασίας της 
ΕΕ (το οποίο έχει σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 28.07.2021), έχει συμπεριληφθεί 
πίνακας (Πίνακας 2-Παράρτημα 3) με τους δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους η ΕΕ 
αναμένει να δει στα Προγράμματα τιμές βάσης διαφορετική από το μηδέν ή σχετική 
τεκμηρίωση σε διαφορετική περίπτωση.

 Η τιμή βάσης των κοινών δεικτών αποτελεσμάτων δύναται να είναι μηδέν εφόσον άμεσα 
δεν υπάρχει κατάλληλος τρόπος να προσδιοριστεί η τιμή αυτή. Στην περίπτωση αυτή θα 
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πρέπει να υπάρχει ισχυρή τεκμηρίωση στο μεθοδολογικό έγγραφο για το πλαίσιο επίδοσης 
και να αποτυπωθεί ότι στην πορεία του Προγράμματος η τιμή θα αναθεωρηθεί/ 
συμπληρωθεί.

 Σε ένα δείκτη εκροών το ορόσημο για το 2024, μπορεί να είναι μηδέν, εφόσον αυτή η 
επιλογή συνοδεύεται με σχετική ισχυρή τεκμηρίωση στο μεθοδολογικό έγγραφο για το 
πλαίσιο επίδοσης. Σε ό,τι αφορά το ΕΚΤ+, είναι πιθανό το ορόσημο κάποιου δείκτη που 
έχει οριστεί για το 2024 να είναι ίσο με την τελική τιμή-στόχο (που θα επιτευχθεί έως το 
2029). Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εάν οι υποστηριζόμενες πράξεις πρόκειται 
να υλοποιηθούν μέσα στα πρώτα έτη της προγραμματικής περιόδου. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, επομένως, αναμένεται ότι η τιμή για τον δείκτη το 2024 θα παραμείνει 
αμετάβλητη για το 2029 (π.χ. ορόσημο για τον κοινό δείκτη εκροών ΕΕCO18).

 Υπενθυμίζεται ότι για τους δείκτες του Πίνακα 3 στο Παράρτημα 3 του εγγράφου εργασίας 
της ΕΕ (το οποίο έχει σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 28.07.2021), η κατανομή της 
συνολικής τιμής τους ανά υποκατηγορία, απαιτείται μόνο κατά τη διαβίβαση των 
δεδομένων. Στη φάση του σχεδιασμού των Προγραμμάτων χρησιμοποιείται και 
στοχοθετείται ο γενικός δείκτης, π.χ. ο RCO01 και όχι οι RCO01α, RCO01β, RCO01γ και 
RCO01δ.

 Τιμές στόχοι θα τεθούν για όλους τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για το έτος 
2029, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική χρηματοδότηση κάθε ειδικού στόχου και για τα 
επτά έτη της ΠΠ 2021-2027.

Οι φορείς κατάρτισης των Προγραμμάτων θα πρέπει να συμπληρώσουν τους πίνακες των δεικτών 
στο αρχείο excel, το οποίο επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στις παρούσες κατευθύνσεις. Σε περίπτωση 
που χρησιμοποιηθούν ειδικοί δείκτες θα πρέπει στη στήλη «Παρατηρήσεις Φορέα» του αρχείου να 
γίνει μία σύντομη τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς τους.

Κατά την επίσημη υποβολή τους, τα Προγράμματα συνιστάται να συνοδεύονται από το 
μεθοδολογικό έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης. Έχει ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά στις 13.09.2021 
το Έγγραφο Εργασίας ΙΙ (α.π. 98520/10-09-2021) με κατευθύνσεις για τον τρόπο διαμόρφωσης του 
μεθοδολογικού εγγράφου και σχετικό πρότυπο έγγραφο. Συνιστάται οι φορείς κατάρτισης των 
Προγραμμάτων να κάνουν χρήση του σχετικού προτύπου. Ωστόσο, δύναται να μην συμπεριληφθεί 
σε αυτή τη φάση, το παράρτημα με τα συμπληρωμένα ΔΤΔ των ειδικών δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων. 

5. Απλοποιημένα Κόστη

Στον Πίνακα 14 του Κεφαλαίου 8 του υποδείγματος των Προγραμμάτων, τα Προγράμματα τα οποία 
δεν θα υποβάλλουν συγκεκριμένη μεθοδολογία για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 
χρήση μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και ενιαίων συντελεστών σύμφωνα με το Άρθρο 
94 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ), επιλέγουν το πεδίο «ΟΧΙ». Σε αυτή την περίπτωση δεν 
απαιτείται η συμπλήρωση του Προσαρτήματος 1 του υποδείγματος του Προγράμματος. 

Κατά αντιστοιχία, στα προγράμματα στα οποία δεν προβλέπεται η συνεισφορά της Ένωσης βάσει 
χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες σύμφωνα με το Άρθρο 95 του ΚΚΔ επιλέγουν το 
πεδίο «ΟΧΙ» χωρίς επίσης τη συμπλήρωση του Προσαρτήματος 2. 

Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους σε εθνικό επίπεδο 
(επιχορήγηση που παρέχεται στους δικαιούχους από τις ΔΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 53, 54, 55, 56 
του ΚΚΔ, με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και στην τρέχουσα προγραμματική 
περίοδο. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση από την ΕΕ και δεν 
απαιτείται επίσης η συμπλήρωση των Προσαρτημάτων 1 και 2. 
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6. Έργα Στρατηγικής Σημασίας

Στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 ο Κανονισμός Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) αναφέρει 
συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν τα Προγράμματα όταν στον σχεδιασμό τους 
περιλαμβάνονται και πράξεις στρατηγικής σημασίας.

Ως έργα/ δράσεις στρατηγικής σημασίας προσδιορίζονται όσα αναφέρονται σε δημόσιο αγαθό ή 
αγαθό/ υπηρεσία /υποδομή που αφορά οικονομικούς τομείς με σημαντική συμβολή στην 
ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην περιφερειακή συνοχή και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και 
με σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις σε εθνικό, διασυνοριακό, διακρατικό, 
διευρωπαϊκό, διεθνές επίπεδο σε συνάρτηση με τη χωροθέτηση τους. 

Η υλοποίηση τους οδηγεί σε μετασχηματισμό του τομέα τους, ενώ οι επιπτώσεις τους απαιτούν 
την αλλαγή/ προσαρμογή συμπεριφοράς όλων των εμπλεκομένων μερών, μέχρι και τους τελικούς 
καταναλωτές. Τα αποτελέσματα τους, ποιοτικά και ποσοτικά, είναι μετρήσιμα με τη μορφή 
δεικτών αποτελέσματος/ αποδοτικότητας (key performance indicators-KPI).

Οι πράξεις στρατηγικής σημασίας δεν αφορούν έργα Τεχνικής Βοήθειας που στηρίζονται από τα 
ΕΔΕΤ (ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ+, ΤΔΜ, ΕΤΘΑΥ), ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό τους.

Αντιμετωπίζονται διακριτά έναντι των υπολοίπων πράξεων ως προς τα κάτωθι:

Α) Κάθε Πρόγραμμα συμπληρώνει κατάλογο σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας με 
χρονοδιάγραμμα στο προσάρτημα 3 παραρτήματος V του ΚΚΔ ( άρθρο 22.3 ΚΚΔ).

Β) Σε διάστημα ενός μήνα από την επιλογή τους ενημερώνεται η Επιτροπή και διαβιβάζονται σε 
αυτή όλες οι συναφείς, με κάθε πράξη, πληροφορίες. (άρθρο 73.5 ΚΚΔ).

Γ) Η εξέλιξη τους αποτελεί αντικείμενο ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης 
κάθε Προγράμματος (άρθρο 40.1. περ. ζ) ΚΚΔ).

Δ) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται στη προβολή της στήριξης τους από τα Ταμεία (άρθρο 
46 ΚΚΔ).

Ε) Στις περιπτώσεις που το συνολικό κόστος τους υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ, ο δικαιούχος της 
πράξης στρατηγικής σημασίας υποχρεούται να προβαίνει σε διοργάνωση εκδήλωσης ή 
δραστηριότητας επικοινωνίας (άρθρο 50 ΚΚΔ).

7. Επικοινωνία και προβολή

Σε συνέχεια των προηγούμενων οδηγιών της ΕΥΣΣΑ και προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και 
αδυναμίες στο κεφάλαιο 7 «Επικοινωνία και προβολή» των Προγραμμάτων, κρίνεται απαραίτητο 
να επισημανθούν τα ακόλουθα σημεία:

- Το κείμενο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 4.500 χαρακτήρες (χωρίς 
κενά).

- Θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε αναφορά στον προϋπολογισμό επικοινωνίας, έστω ως τάξη 
μεγέθους ή ως ενδεικτικό ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

- Όπου υπάρχει επιλογή χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media), είναι σκόπιμο να 
υπάρχει αναφορά στα συγκεκριμένα social media στα οποία σχεδιάζεται παρουσία και προβολή, 
για παράδειγμα facebook, instagram, youtube κλπ.
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- Το κείμενο θα πρέπει να βασίζεται στις οδηγίες σύνταξης του κεφαλαίου 7, που έχουν αποσταλεί 
από τη Μονάδα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της ΕΥΣΣΑ, αποφεύγοντας όμως την αυτούσια 
αντιγραφή των οδηγιών αυτών. Οπωσδήποτε απαιτείται εξειδίκευση κάθε πληροφορίας. Για 
παράδειγμα, η αναφορά σε κοινό στόχο «Δυνητικοί Δικαιούχοι» και μόνο δεν είναι επαρκής αλλά 
χρειάζεται πιο συγκεκριμένη αναφορά (π.χ. Πανεπιστήμιο/α ΧΧΧ, Επιμελητήριο/α ΧΧΧ κλπ).

- Σε περίπτωση που ήδη έχουν προσδιοριστεί έργα στρατηγικής σημασίας ή έργα άνω των 
10.000.000 ευρώ, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν, θεωρείται σκόπιμο να γίνει αναφορά στο 
είδος της προβολής που θεωρείται ότι αρμόζει σε αυτά (π.χ. εγκαίνια, προβολή σε Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης (ΜΜΕ), παρουσίαση σε δημοσιογράφους ή ό,τι άλλο κρίνεται κατάλληλο).

8. Εταιρική Σχέση

Το θέμα αναλύεται εκτεταμένα στο Κεφάλαιο 6 της 2ης εγκυκλίου (Α.Π. 125192/25-11-2020). Είναι 
σκόπιμο οι φορείς κατάρτισης των Προγραμμάτων να ανατρέξουν στο εν λόγω κεφάλαιο και να 
αντλήσουν δεδομένα τα οποία θα συμβάλλουν στην κατάρτιση του κειμένου τους. Το κείμενο της 
εταιρικής σχέσης στα Προγράμματα λαμβάνει υπόψη του τις αρχές που αναλύονται στη 2η 
εγκύκλιο και τις αναπτύσσει προσθέτοντας τυχόν ιδιαιτερότητες του κάθε Προγράμματος αλλά 
ακολουθώντας μία πιο γενική και περιγραφική διάσταση. Για παράδειγμα δεν συνιστάται η 
απαρίθμηση όλων των φορέων που συμμετείχαν στη διαβούλευση.

9. Οριζόντιες Αρχές

Προκειμένου να ανταποκριθούν τα κείμενα των προγραμμάτων στις κανονιστικές απαιτήσεις για 
την τήρηση των οριζόντιων αρχών, για την ισότητα των ευκαιριών, την ένταξη, την απαγόρευση 
των διακρίσεων και την προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
απαραίτητα, στα αντίστοιχα παρακάτω Κεφάλαια και κατ' ελάχιστον οι κατωτέρω δύο 
προβλέψεις: 

 α) Στο Κεφάλαιο 1 "Στρατηγική":

Η διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών, της ένταξης και της καταπολέμησης κάθε μορφής 
διακρίσεων καθώς και η διασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ διατρέχει οριζόντια το 
Πρόγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 «Οριζόντιες αρχές» του ΚΚΔ.

 β) Στο Κεφάλαιο 2 "Προτεραιότητες", πεδίο «Ενέργειες που διαφυλάσσουν την ισότητα, την 
ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων – άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv) του 
ΚΚΔ»:

«Οι διαδικασίες, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα είναι συνεπής με τις 
κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς για τη διαφύλαξη της ισότητας, της 
ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ (άρθρο 9, παρ.3 και 
άρθρο 73 παρ.1 του ΚΚΔ)».

Επιπλέον να αναφερθεί ότι θα διασφαλιστεί συστηματική και πολυεπίπεδη συνεργασία με τους 
εκπροσώπους των ΑμεΑ στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και 
υλοποίησης των παρεμβάσεων, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιμέρους στοχευμένες ενέργειες, 
δράσεις και παρεμβάσεις σε συμφωνία με το περιεχόμενο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικά για τις δράσεις ΕΚΤ + υπάρχει σχετική υποχρέωση σύμφωνα με το 
αρ 8 του Καν. ΕΚΤ +) και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία, και των 
αρχών της ισότητας των φύλων και των μη διακρίσεων ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνονται υπόψη οι 
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υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ 
(https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-drasis-amea.pdf). 
Επίσης, η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος θα συμμετέχει στο θεματικό Δίκτυο για τα θέματα 
αναπηρίας που προβλέπεται να λειτουργήσει κατά την ΠΠ 2021-2027.

Υπογραμμίζεται επίσης, για τις δράσεις ΕΚΤ +, η υποχρέωση από τον Καν. του εν λόγω Ταμείου 
(αρ.9) για την διάθεση «ενδεδειγμένου ποσού» για κάθε Πρόγραμμα για την ανάπτυξη ικανοτήτων 
των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω προβλέψεις είναι επιπρόσθετες των οδηγιών που σας έχουν ήδη 
αποσταλεί με το έγγραφο Κατευθύνσεων για την προετοιμασία υποβολής των προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2021-2027, οι οποίες και εξακολουθούν να ισχύουν. 

10. Αναγκαίοι Όροι

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΚΔ, στα Προγράμματα θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κάτωθι πίνακας 
(πίνακας 12 στο υπόδειγμα των Προγραμμάτων) με την εκτίμηση της εκπλήρωσης των επιμέρους 
κριτηρίων των Αναγκαίων Όρων (Α.Ο.) που εμπίπτουν στο πεδίο των ειδικών στόχων που θα έχουν 
επιλεγεί από το κάθε Πρόγραμμα. 

Η συμπλήρωση του πίνακα θα γίνει από τους φορείς κατάρτισης των Προγραμμάτων με τα 
ενιαία κείμενα που θα σταλούν από την ΕΥΣΣΑ, τα οποία αναμένεται να σταλούν έως τις 
08.10.2021 για τους Α.Ο. που θεωρούνται πλήρως και όχι μερικώς εκπληρωμένοι. Στα κριτήρια 
των υπόλοιπων Α.Ο. θα συμπληρώνεται η φράση «Το κριτήριο δεν εκπληρώνεται», στο βαθμό 
που απαιτείται λόγω της επιλογής συνδεδεμένων ειδικών στόχων.

Υπενθυμίζεται πως οι τέσσερις Οριζόντιοι Α.Ο. (Δημόσιες Συμβάσεις, Κρατικές Ενισχύσεις, 
Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με 
αναπηρίες) αφορούν όλους τους Ειδικούς Στόχους και έχουν εφαρμογή σε όλα τα Προγράμματα 
του ΕΤΠΑ (με εξαίρεση τα Προγράμματα Interreg), του ΤΣ, του ΕΚΤ+, του ΤΔΜ και του ΕΤΘΑΥ, 
καθώς και στα Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, πλην του 
οριζόντιου Α.Ο. για τις Κρατικές Ενισχύσεις που δεν έχει εφαρμογή στα τρία τελευταία.

11. Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Με την 1η Τεχνική Οδηγία για την κατάρτιση των Προγραμμάτων 2021-2027 «Οργάνωση και 
εφαρμογή της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης» που σας εστάλη μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στις 22.02.2021 δόθηκαν τα κύρια σημεία για την εφαρμογή της Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) κατά την κατάρτιση των Προγραμμάτων 2021-2027 και 
αναλύθηκε το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ.

Αναγκαίοι 
Πρόσφοροι 

Όροι

Ταμείο Ειδικός 
στόχος 
(άνευ 

αντικειμένου 
για το ΕΤΘΑΥ)

Πλήρωση 
του 

αναγκαίου 
πρόσφορου 

όρου

Ναι/Όχι

Κριτήρια Πλήρωση 
κριτηρίων

Ν/Ο

Παραπομπή 
σε σχετικά 
έγγραφα

(500)

Αιτιολόγηση
(1000)
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Υπενθυμίζεται ότι για όλα τα Προγράμματα θα πρέπει να εξεταστεί η ανάγκη διενέργειας 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
του ΥΠΕΝ. Για την έγκριση του κάθε Προγράμματος, είναι απαραίτητο να εκδοθεί είτε η σχετική 
ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ, είτε η σχετική Απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΕΝ σε συνέχεια του 
περιβαλλοντικού προελέγχου, οι οποίες θα πρέπει να αναρτηθούν στην SFC ως «other Member 
State’s document».

Προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία έγκρισης των Προγραμμάτων, υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής των τελικών σχεδίων ΣΜΠΕ και να 
προωθηθούν άμεσα στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, δεδομένου ότι 
στην ΚΥΑ 107017/2006 όπως αυτή ισχύει, ορίζονται συγκεκριμένα χρονικές προθεσμίες που θα 
πρέπει να τηρηθούν (π.χ. διαβούλευση) προτού υπογραφεί η έγκριση της ΣΜΠΕ.

Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι την ημερομηνία της επίσημης υποβολής των 
Προγραμμάτων, θα αναρτηθεί στην SFC2021 το έγγραφο διαβίβασης της ΣΜΠΕ στη Διεύθυνση Περ
ιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ. Στην περίπτωση που δεν έχει ακόμα αποσταλεί το  σχετικό 
έγγραφο στο ΥΠΕΝ, θα αναρτηθεί έγγραφο του φορέα κατάρτισης του Προγράμματος που να 
αποτυπώνει την πορεία προόδου της διαδικασίας έγκρισης της ΣΜΠΕ ή απαλλαγής από την διαδικα
σία περιβαλλοντικού προελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία πρέπει να επιταχυνθεί καθώς 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί προκειμένου να εγκριθεί το Πρόγραμμα.

12. Αρχή DNSH

Σύμφωνα με το προοίμιο 10 του ΚΚΔ τα Ταμεία θα πρέπει να στηρίζουν δραστηριότητες που τηρούν τ
α κλιματικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και προτεραιότητες της Ένωσης και δεν βλάπτουν σημαντικά τ
ους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρ
ωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 9(4) του ΚΚΔ οι στ
όχοι των Ταμείων επιδιώκονται σύμφωνα με τον στόχο της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 11 ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Ε
θνών, τη Συμφωνία του Παρισιού και την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης». 

Η EE στις 28.09.2021 απέστειλε στα Κράτη Μέλη επεξηγηματικό σημείωμα (explanatory note) όπου 
περιγράφει τον τρόπο διασφάλισης της συμβατότητας με την Αρχή DNSH (Do No Significant Harm-«μ
η πρόκλησης σημαντικής βλάβης»). Το θέμα θα συζητηθεί στην EGESIF στις 05.10.2021 και θα ακολο
υθήσει ενημέρωση και οδηγίες από την ΕΥΣΣΑ σχετικά με τον τρόπο εξασφάλισης της συμβατότητα
ς με την Αρχή DNSH στα Προγράμματα.

13. Διαδικασίες και Χρονοδιαγράμματα

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επίσημη υποβολή των Προγραμμάτων 2021-2027 (με 
εξαίρεση τα Προγράμματα Interreg) εντός της κανονιστικής προθεσμίας, απαιτούνται να τηρηθούν 
οι ακόλουθες ενέργειες και χρονικά ορόσημα:

Έως 08.10.2021 Αποστολή των αρχείων excel με τους χρηματοδοτικούς πίνακες, τους 
δείκτες και την κατηγοριοποίηση στην ΕΥΣΣΑ (eyssa@mnec.gr και 
ikondyli@mou.gr)

Έως 08.10.2021 Αποστολή από την ΕΥΣΣΑ των ενιαίων κειμένων για τους Α.Ο. που 

mailto:eysekt@mou.gr
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θεωρούνται πλήρως εκπληρωμένοι

Έως 12.10.2021 1η επίσημη υποβολή Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027

Στην περίπτωση όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία οι απαιτούμενες ε
νέργειες για κάποιο εκ των Προγραμμάτων, η επίσημη υποβολή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αρ
γότερο έως τις 29/10/2021. Σε αυτή την περίπτωση τα αρχεία excel με τους χρηματοδοτικούς 
πίνακες, τους δείκτες και την κατηγοριοποίηση να αποσταλούν στην ΕΥΣΣΑ τρεις μέρες πριν την 
ολοκλήρωση της επίσημης υποβολής.

Συνιστάται να ξεκινήσει άμεσα η δημιουργία της 1ης έκδοσης των Προγραμμάτων στην SFC2021 και 
η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού υποδείγματος (template) του Προγράμματος. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί ώστε τα κείμενα που εισάγονται στην SFC να μην ξεπερνούν τον μέγιστο 
αριθμό χαρακτήρων που αναφέρεται στο template των Προγραμμάτων, καθώς το κείμενο θα 
κόβεται αυτόματα.

Η αποστολή των Προγραμμάτων από τον κόμβο της SFC στην ΕΕ θα γίνει από την ΕΥΣΣΑ. 

Μετά την επίσημη υποβολή των Προγραμμάτων στην SFC2021, τα Προγράμματα θα αναρτηθούν 
στον ΔΙΑΥΛΟ.

Οι παρούσες κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Προγραμμάτων 2021-2027 συνοδεύονται από τα 
ακόλουθους πίνακες, οι οποίοι θα αποσταλούν ηλεκτρονικά:

- Οι πίνακες των ενοτήτων 3.5 και 3.6 του προτύπου του Προγράμματος σε αρχείο excel.

- Οι πίνακες του προτύπου για τους δείκτες και για την κατηγοριοποίηση σε αρχείο excel.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της επίσημης υποβολής, οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 
θα είναι στη διάθεση των φορέων κατάρτισης των Προγραμμάτων για επιπλέον πληροφορίες και 
τυχόν διευκρινήσεις. 

    
Ο Γενικός Γραμματέας

Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

Δημήτρης Σκάλκος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1) Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη
2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, κ Δ. Σκάλκο
3) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & Τ.Σ., κ Γ. Ζερβό
4) Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, κα Ν. Δανδόλου
5) Προϊστάμενο ΕΑΣ, Γεν. Δ/ντη κ. Ι. Φίρμπα
6) ΕΥΣΣΑ
7) ΕΥΣΕΚΤ
8) ΕΥΣΕ
9) ΕΥΘΥ
10) ΕΥ ΟΠΣ
11) ΕΥΚΕ
12) ΕΥ ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ηλεκτρονικά)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
Προϊστάμενος κος Β. Πιτσινίγκος,
e-mail: vpitsinigkos@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Προϊσταμένη 
κα Α. Ωραιοπούλου,
 e-mail:  loraiopoulou@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αν. 
Προϊστάμενο κ. Γ. Παπαδόπουλο, 
e-mail:papagian@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, Προϊσταμένη κα Ευγ. 
Παπανικολάου, e-mail: evipapan@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Προϊστάμενος κος Κ. 
Ασπιώτη, 
e-mail: kaspiotis@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Προϊσταμένη κα 
Άλκ. Σταθοπούλου, 
e-mail: astathopoulou@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, Προϊστάμενος κος Δημήτρης 
Δρόσης, 
e-mail: ddrosis@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, Προϊστάμενος κος 
Αντώνης Ψαράκης,
 e-mail: apsarakis@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Προϊστάμενος κος 
Γεώργιος Πλακωτάρης,
e-mail: plakotaris@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Προϊστάμενος κος 
Αντώνης Βουτσίνος, 
e-mail: avoutsinos@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, Προϊσταμένη κα Μαρία 
Κασωτάκη, 
e-mail: mkassotaki@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, Προϊσταμένη κα Μελπ. 
Σαραφίδου, 
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e-mail: melpsara@mou.gr
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Προϊστάμενος κος 

Κώστας Λέμας, 
email:klemas@mou.gr

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία», Προϊσταμένη κα Α. Φέτση, 
e-mail: afetsi@mou.gr 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Mεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη», Προϊσταμένη κα Ζ. Παπασιώπη, 
e-mail: zpapasiopi@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
& Δια βίου Μάθηση», Προϊσταμένη κα Ανδρ. Μανώλη, 
email: amanoli@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-
2020», Προϊσταμένη κα Ε. Γιόκαλα, 
email: egiokala@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, Προϊσταμένη κα 
Α.Καρκούλη 
e-mail: akarkouli@mou.gr;

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Διεύθυνση Σχεδιασμού και 

Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, Προϊσταμένη 
κα Α. Σπηλιώτη, e-mail: aspi@gsrt.gr.

 Τεχνική Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης, Πρόεδρο Συντονιστικής Επιτροπής κ. Κ. Μουσουρούλη, e-mail: 
kostis@moussouroulis.gr.

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής των Δράσεων στους τομείς της 
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ), 
Προϊσταμένη, κα Ε. Πουλακάκη, e-mail: lelapoul@gsrt.gr.

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ- ΒΕΚ), Προϊστάμενο κ. Μ. Τζωρτζή, e-mail: 
mtzortzis@mou.gr.

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ-
ΥΠΕΣ), Προϊσταμένη κα Ι. Πρίφτη, email: i.prifti@ypes.gov.gr, iprifti@mou.gr.

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα 
Παιδείας, Προϊστάμενο κ. Κ. Βαλιάντζα, e-mail: kval@minedu.gov.gr.

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας, Προϊσταμένη, κα Φ. Δαλαβέρη, e-mail: 
fdalaveri@mou.gr.

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα 
Περιβάλλοντος, Προϊσταμένη, κα Χ. Κούρτελη, e-mail: hkourteli@mou.gr.

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας 
Ενέργειας, Προϊσταμένη κα Γ. Νίκου, e-mail: NikouG@prv.ypeka.gr.

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Τομέας Υποδομών 
και Μεταφορών, Προϊσταμένη Μονάδας Β1 κα Μ. Οικονόμου, e-mail: 
moikonomou@mou.gr;  edymet@mou.gr; 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού, Αν. Προϊσταμένη, κα Λ. Σιαμαντά, 
email: siamanta_l@mintour.gr.

mailto:klemas@mou.gr
mailto:afetsi@mou.gr
mailto:moikonomou@mou.gr
mailto:edymet@mou.gr
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 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, 
Προϊσταμένη κα. Ουρ. Οικονόμου, e-mail: roikonomou@mou.gr.

 Επιτελική Δομή Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Τομέας ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης, Προϊσταμένη κα Γ. Βικάτου, e-mail: 
gvikatou@ypakp.gr

 Επιτελική Δομή Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προϊσταμένη κα 
Π. Αγγελοπούλου, e-mail:paggelopoulou@mou.gr.

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αν Προϊστάμενο κ. 
Ι. Μυλωνά, e-mail:imilonas@culture.gr.

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Προϊσταμένη κα Α. Φωκά, e-mail:afoka@mou.gr.

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών, Προϊστάμενο κ. Χ. Τσίρο, e-mail: 
chtsiros@mfa.gr, eysxep@mfa.gr.

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ),Προϊστάμενο κ. Δ. Κατρά, e-mail: 
dkatras@mou.gr.

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τομέα Πολιτικής 
Προστασίας, Αντιπύραρχο κ. Σ. Γεωργίου, e-mail: georgiou@civilprotection.gr και 
Επιπυραγό κ. Π. Κοροσιάδη, email: pkorosiadis@civilprotection.gr.

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, Προϊστάμενο κ. Ε.Γιαμπουρά, e-mail: e.giampouras@madc.gr.

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Αστυνομικός 
Διευθυντής κα Γ. Χαλβατζή e-mail:xalvatzi@astynomia.gr.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ηλεκτρονικά):
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία», Προϊσταμένη κα Α. Μπουζιάνη,
e-mail: abouziani@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020», Προϊστάμενο κ. Ν. Μανέτα, email:nmanetas@mou.gr

 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων Πόρων 
(Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π), Προϊστάμενο κ. Θ. Παπαδόπουλο email: 
th.papadopoulos@migration.gov.gr.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, κα. Θωμαϊς Ευτυχίδου e-mail: gsecggb@gge.gr; 
ggb1@gge.gr

 Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Σωτήριος 
Αναγνωστόπουλος e-mail: gen-sec@gge.gr

 Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και       
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), κ. Ορέστης Καβαλάκης e-mail: gensec.invest@mnec.gr;

 Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής e-mail:
 secgenof@gsrt.gr

Υπουργείο Εσωτερικών
 Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας, κ.Αθανάσιος Μπαλέρμπας e-mail: 

g.g.ithageneias@ypes.gr
 Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης, κ.Μιχαήλ Σταυριανουδάκης, 

e-mail: genikos@ypes.gr

mailto:secgenof@gsrt.gr
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 Γενική Γραμματέας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, κα.Παρασκευή 
Χαραλαμπογιάννη e-mail: ggd@ypes.gov.gr

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 Γενικός Γραμματέας Υποδομών, κ.Γεώργιος Καραγιάννης 

e-mail ggy@yme.gov.gr
 Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, κ. Ιωάννης Ξιφαράς 

e-mail: ggmsec@yme.gov.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ.Κωνσταντίνος-

Ευάγγελος Αραβώσης e-mail: grggper@prv.ypeka.gr
 Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ.Ευθύμιος 

Μπακογιάννης, e-mail: gramchora@ypen.gr
 Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ.Εμμανουήλ Γραφάκος,

 e-mail: gensec.wst@ypen.gr 
 Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κα Αλεξάνδρα Σδούκου 

e-mail: ggenergy@ypen.gr

 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 

Αγωγής, κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, e-mail: gengram.abe@minedu.gov.gr
 Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου 

Μάθησης, κ. Γεώργιος Βουτσίνος email: gsvetll@minedu.gov.gr
 Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιος Καλαντζήςs e-mail: 

secretary@ggth.gov.gr
 Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ.Απόστολος Δημητρόπουλος, e-mail: 

adimitropoulos@minedu.gov.gr

Υπουργείο Τουρισμού
 Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα.Βασιλική Λοΐζου e-mail: 

ggtpa@mintour.gr

Υπουργείο Υγείας
 Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος e-mail: 

secretary.gen-sec@moh.gov.gr
 Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, e-

mail: secretary.gen.pfy.sec@moh.gov.gr
 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού κ.Παναγιώτης 

Πρεζεράκος, e-mail:
 secretary.gen.dy@moh.gov.gr

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κ. 

Ευάγγελος Κυριαζόπουλος email:gg.yna@yen.gr
 Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ.Εμμανουήλ Κουτουλάκης e-

mail: genikos@ypai.gr

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 Γενική Γραμματέας Εργασίας, κα Άννα Στρατινάκη e-mail: gen_yp@yeka.gr

mailto:grggper@prv.ypeka.gr
mailto:gramchora@ypen.gr
mailto:gensec.wst@ypen.gr
mailto:ggenergy@ypen.gr
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 Γενική Γραμματεας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Παυλίνα Καρασιώτου e-mail: 
gengramka@yeka.gr

 Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. 
Γεώργιος Σταμάτης e-mail:ggp@yeka.gr

 Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων, κα.Γιαννούλα Χορμόβα e-mail: gramggif@isotita.gr

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, κ. Γεώργιος Διδασκάλου e-mail: gsecoff@culture.gr
 Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, κ.Ελένη Δουνδουλάκη e-mail: 

secgenmodern@culture.gr
 ΓενικόςΓραμματέας Αθλητισμού, κ. Γεώργιος Μαυρωτάς e-mail: 

sgoffice@gga.gov.gr

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. 

Λεωνίδας Χριστόπουλος email:
 gen_gramm@mindigital.gr
 Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, κ. 

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος email:
 gen-gramm@gsis.gr
 Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Αθανάσιος Σταβέρης 

Πολυκαλάς e-mail:
 ggtt@mindigital.gr

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. 

Κωνσταντίνος Μπαγινέτας email:
 ggram@hq.minagric.gr
 Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα.Χριστιάνα Καλογήρου e-

mail:
 gensecr@hq.minagric.gr
 Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτριος 

Παπαγιαννίδης e-mail: 
 ggepy@mou.gr 

Υπουργείο Εξωτερικών
 Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, κ. Ιωάννης 

Σμυρλής e-mail:secgenoffice@mfa.gr
 ΓενικόςΓραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, κ. Ιωάννης 

Χρυσουλάκης e-mail:gen.gram@mfa.gr

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας e-mail: 

gengramdt@yptp.gr
 Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Σοφία Νικολάου e-mail: 

gram.ggap@mopocp.gov.gr

Υπουργείο Δικαιοσύνης
 Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, κ. Πάνος 

Αλεξανδρής e-mail:gensecretary@justice.gov.gr

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

mailto:gensecr@hq.minagric.gr
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 Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Υποδοχής και Ασύλου, κ. 
Πάτροκλος Γεωργιάδης e-mail:gg.ymepo@immigration.gov.gr

 Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Ασύλου κ. Εμμανουήλ Λογοθέτης e-mail:
secretarygeneral.reception@migration.gov.gr

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
 Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου e-mail: 
 generalsecretary@gscp.gr
 Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Γεώργιος Μάριος 

Καραγιάννης e-mail: generalsecretary@gscp.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκη

Γραφείο Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, e-mail: 
periferiarxis@perif amth.gr,periferiarxis@pamth.gov.gr

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, e-mail: dimsx@pkm.gov.gr, 
Periferiarxis@pkm.gov.gr;,grper@pkm.gov.gr;

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, e-mail: info@pdm.gov.gr

 Περιφέρεια Ηπείρου
Γραφείο Περιφερειάρχη Ηπείρου, e-mail: periferiarxis@php.gov.gr

 Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γραφείο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, e-mail: periferiarxis@thessaly.gov.gr

 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, e-mail: periferiarxis@pste.gov.gr

 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Γραφείο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, e-mail: pin@pin.gov.gr

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, e-mail: grafeio.pde@pde.gov.gr

 Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, e-mail: grammateia@ppel.gov.gr

 Περιφέρεια Αττικής
Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής, e-mail: gperatt@patt.gov.gr

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Γραφείο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, e-mail: pv@pvaigaiou.gov.gr

 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γραφείο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, e-mail: g.hatzimarkos@pnai.gov.gr

 Περιφέρεια Κρήτης
Γραφείο Περιφερειάρχη Κρήτης, e-mail: gram.pkr@crete.gov.gr, 
arnaoutakis@.crete.gov.gr
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