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  Ως Πίνακας Αποδεκτών 
 
 
1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 
 
 
1. Γενικές κατευθύνσεις Ανάπτυξης 
 
1.1. Εισαγωγή 
 
Ο στρατηγικός στόχος της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης µε κοινωνική 
συνοχή µπορεί να επιτευχθεί µε την προώθηση µιάς ανταγωνιστικής και 
δυναµικής οικονοµίας βασιζόµενης στη γνώση, που να οδηγεί στην πλήρη 
απασχόληση µε τη δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Οι 
προσανατολισµοί αυτοί αφορούν στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
Ταυτόχρονα, στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα είναι η επίτευξη της 
πραγµατικής σύγκλισης και συνοχής προς το µέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 
Με τις προοπτικές αυτές, ξεκινούν, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι 
διαδικασίες σχεδιασµού της περιόδου που θα ακολουθήσει την υλοποίηση του 
τρέχοντος ΚΠΣ 2000-2006. Για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007 - 2013, 
που ξεκινά σε τριάντα µήνες από σήµερα, η χώρα µας πρέπει να υποβάλει 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή -  ως τις αρχές του 2006 – ένα νέο κείµενο 
προγραµµατισµού, µε τη µορφή ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης, 
όπου θα περιγράφονται οι κύριοι αναπτυξιακοί στόχοι της χώρας µας σε εθνικό, 
τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο. 
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Το σχέδιο αυτό πρέπει να προκύψει µέσα από ένα γόνιµο διάλογο µε τους 
πολίτες. Η αποτελεσµατικότητα του κοινωνικού διαλόγου προϋποθέτει τη 
συµµετοχή των πιο ζωντανών δυνάµεων του πνευµατικού και επιστηµονικού 
κόσµου, των κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων, της πολιτικής και των µη 
κυβερνητικών οργανώσεων.  

Ο διάλογος µε τους πολίτες θα πρέπει να ξεκινήσει άµεσα και να συνεχιστεί, σε 
πρώτη φάση, τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 2004, παράλληλα µε άλλες 
ενέργειες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των προβλεπόµενων επιπέδων  
επεξεργασίας, όπως αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια της Εγκυκλίου. Τα 
συµπεράσµατα του κοινωνικού διαλόγου ως προς τις γενικές κατευθύνσεις 
στρατηγικής της επόµενης προγραµµατικής περιόδου, θα συζητηθούν και θα 
«επικυρωθούν» στα πλαίσια συνεδρίου που θα πραγµατοποιηθεί στις αρχές 
του 2005. 
O προγραµµατισµός 2007-2013 αποτελεί µέρος µιας συνολικής, 
µακροχρόνιας προοπτικής ανάπτυξης που καλύπτει ολόκληρο το πρώτο 
τέταρτο του 21ου αιώνα. Ως εκ τούτου, οι βασικοί άξονες ανάπτυξης 
περιλαµβάνονται ήδη στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2000-2006 και 
θα συνεχίσουν να αποτελούν στόχο και κατά την επόµενη εικοσαετία.  
 
Παράλληλα, για την επίτευξη των επιµέρους στόχων απαιτείται µιά αυστηρή 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων.  
Στα πλαίσια αυτά, η 3η Έκθεση Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει 
χρήσιµα στοιχεία για τη διερεύνηση των µελλοντικών πολιτικών ανάπτυξης, 
ειδικότερα για τις χώρες και περιφέρειες της συνοχής. 
 
 
1.2. Βασικές αναπτυξιακές επιλογές 
 
Η ελληνική οικονοµία, στα πλαίσια της παγκόσµιας αγοράς, εισέρχεται σε µια 
νέα φάση ανάπτυξης που καθορίζεται από την πορεία της ανταγωνιστικότητάς 
της. Η πορεία αυτή εξαρτάται από συγκεκριµένους παράγοντες, όπως οι 
εξελίξεις στο οικονοµικό περιβάλλον, η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, η 
περιβαλλοντική προστασία και η αναβάθµιση και βελτίωση της 
παραγωγικότητας. 
 
Στα πλαίσια µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και 
την ανάπτυξη, καθορίζονται και οι πολιτικές επιλογές: 

 ενίσχυση της παιδείας και της εκπαίδευσης µε έµφαση  στην ταχεία 
προσαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος και του συστήµατος 
κατάρτισης, όπως απαιτούν η εξέλιξη της κοινωνίας και η οικονοµία της 
γνώσης προκειµένου να δοθούν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην 
«ευρεία-ολοκληρωµένη» γνώση. 

 ενίσχυση της έρευνας,της ανάπτυξης και της παραγωγής καινοτοµίας στη 
χώρα, και ενθάρρυνση της ενεργότερης συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα 
σ΄αυτές.  

 βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και ενίσχυση της 
εξωστρέφειας και της ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις ευκαιρίες και τις 
εξελίξεις του διεθνούς ανταγωνισµού.  
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 ενίσχυση της συµπληρωµατικότητας παθητικών και ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης και συνυπολογισµός της οικονοµικής και κοινωνικής 
συνοχής στο ρόλο των πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα.  

 συνέχιση της δηµιουργίας βασικών δικτύων υποδοµών, για την κοινωνικο-
οικονοµική ανάπτυξη και συνοχή. 

 αναβάθµιση και προστασία του περιβάλλοντος, µε εναρµόνιση της σχέσης 
αγοράς και φυσικών πόρων, ειδικότερα σε θέµατα ενέργειας, γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, χρήσης γης και ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού.   

 ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και της ανάπτυξης της υπαίθρου, µε 
έµφαση στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες, µε βάση τα συγκριτικά 
τους πλεονεκτήµατα και µε στόχο να ανταπεξέλθουν οι περιφέρειες αυτές 
στον εθνικό και ευρωπαϊκό ανταγωνισµό. 

 
Βασικές προϋποθέσεις είναι η συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών στο 
πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και της οικονοµικής ολοκλήρωσης της χώρας µε 
τη διεθνή αγορά, η αναδιάρθρωση της δηµόσιας διοίκησης και ο 
εκσυγχρονισµός της σε όλα τα επίπεδα και τους τοµείς. 
 
 
1.3. Βασικά ερωτήµατα ως προς την αναπτυξιακή στρατηγική και την 
πολιτική εφαρµογής της   
 
Στα πλαίσια των ανωτέρω γενικών επιδιώξεων βασικά ερωτήµατα που 
τίθενται για τον προσδιορισµό της αναπτυξιακής στρατηγικής και της 
εφαρµογής της είναι τα ακόλουθα: 
 
α) οικονοµική ανάπτυξη  

 διατήρηση υψηλών επενδύσεων σε πάγιο κεφάλαιο και προσαρµογή προς 
τις απαιτήσεις επίτευξης καλύτερων επιδόσεων στην έρευνα, στις νέες 
τεχνολογίες και στην κοινωνία της γνώσης 

 σχεδιασµός ενίσχυσης της εξωστρέφειας της οικονοµίας και ενίσχυσης της 
διαδικασίας οικονοµικής ολοκλήρωσης των αγορών 

 τρόποι µείωσης του γραφειοκρατικού κράτους και βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 

 οριοθέτηση και κατεύθυνση της οικονοµικής δραστηριότητας προς την 
αναπτυξιακή πολιτική 

 
β) κοινωνική συνοχή 

 τρόποι βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και της 
συνεχούς αναβάθµισης των γνώσεων και ικανοτήτων του διδακτικού 
προσωπικού σε όλες τις βαθµίδες.  

 προσανατολισµός των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας της γνώσης, της τεχνολογίας, της παγκοσµιοποιηµένης 
οικονοµίας και της ανάπτυξης γνωστικών αντικειµένων για την 
παρακολούθηση και διαµόρφωση της εξέλιξης των νέων τεχνολογιών. 

 προσανατολισµός των υποδοµών για την αύξηση της πρόσβασης των 
πολιτών στη γνώση, κατάρτιση, εργασία και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής µέσω συγκοινωνιακών υποδοµών και ανάπτυξης της κοινωνίας της 
πληροφορίας 
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 τρόποι µείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων σε θέµατα εργασίας, 
µαθησιακής διαδικασίας, κοινωνικής ενσωµάτωσης, κλπ. 

 
γ) αειφόρος ανάπτυξη 

 ιεράρχηση των προτεραιοτήτων αειφορίας µακροχρόνια σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο µε ανάλυση της 
αλληλοσυσχέτισης των υπο-συστηµάτων και σε συνδυασµό µε εξωγενείς 
παραµέτρους (θεσµικό πλαίσιο, εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς 
συµφωνίες, κλπ.) 

 
δ) βελτίωση της παραγωγικότητας 

 κατεύθυνση ανάπτυξης της έρευνας και τεχνολογίας και εύρεση µεθόδων 
εκµετάλλευσης και διάχυσης νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών σε 
συνάρτηση µε το γεωγραφικό χώρο και οικονοµικο-κοινωνικό περιβάλλον 
της χώρας. 

 αναζήτηση κατάλληλων κινήτρων θεσµικού (κανόνες διαφάνειας, 
απλοποίηση διαδικασιών, διασφάλιση δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας) και 
οικονοµικού χαρακτήρα (φορολογικές ρυθµίσεις, ενισχύσεις) για να 
ευνοηθεί η έρευνα και καινοτοµία. 

 τρόποι στήριξης της επιχειρηµατικότητας µε στόχο την αποτελεσµατικότητα 
των υφιστάµενων επιχειρήσεων, τη δηµιουργία και ανάπτυξη νέων 
επιχειρήσεων ανταγωνιστικών, καινοτόµων µε υψηλή προστιθέµενη αξία. 

 εξεύρεση και τρόποι ανάδειξης συγκριτικών περιφερειακών και τοπικών 
πλεονεκτηµάτων για τη µείωση των διαρθρωτικών αδυναµιών, 
λαµβάνοντας υπόψη τη συντελούµενη αναδιάρθρωση του αγροτικού τοµέα. 

 
 
 
 
2. Γενικές αρχές οργάνωσης της κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ανάπτυξης 
 
Οι κατευθύνσεις ανάπτυξης καθώς και οι αρχές οργάνωσης και λειτουργίας θα 
εξειδικευτούν περαιτέρω κατά το επόµενο χρονικό διάστηµα µε τον 
προσδιορισµό ειδικών θεµάτων προς συζήτηση και επεξεργασία µε 
όλους τους εµπλεκόµενους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς του 
σχεδιασµού. 
 
2.1. Όργανα κατάρτισης του Σχεδίου Ανάπτυξης  
  
Ο σχεδιασµός του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης σύµφωνα µε το υπάρχον 
θεσµικό πλαίσιο ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, σε συνεργασία µε τα καθ΄ύλην αρµόδια Υπουργεία και τις 
Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές, και µε την υποστήριξη της ΜΟ∆. 

 
Τα επίπεδα επεξεργασίας του Σχεδίου, υπό τον Υφυπουργό Οικονοµίας & 
Οικονοµικών, ορίζονται ως εξής: 
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Επίπεδο επεξεργασίας 1 : «Επιτροπή Συντονισµού και Χάραξης Πολιτικής» 
 
Η «Επιτροπή Συντονισµού και Χάραξης Πολιτικής» αναφέρεται στον 
Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
Θα λειτουργήσει ως κεντρικός συντονιστικός µηχανισµός, θα θέσει το κεντρικό 
πλαίσιο µέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί το Σχέδιο Ανάπτυξης, καθώς και 
τα γενικά αλλά και ειδικά θέµατα που θα πρέπει να συζητηθούν στον κοινωνικό 
διάλογο.  
 
Κύριο µέληµα της επιτροπής, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, θα είναι ο 
προσδιορισµός του ρόλου της χώρας  κατά το πρώτο τέταρτο του 21ο αιώνα 
στο νέο περιβάλλον της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς της Ε.Ε. και των 
υπόλοιπων οικονοµικά αναπτυγµένων χωρών, των νέων αναδυοµένων  χωρών  
της περιοχής (Βαλκάνια – Τουρκία - χώρες της Μαύρης Θάλασσας - κεντρο-
ανατολική Μεσόγειος) και του ευρύτερου περίγυρου (χώρες της Κεντρικής 
Ασίας).  
 
Στα πλαίσια αυτά η επιτροπή θα προσδιορίσει και εξειδικεύσει τις τοµές που 
απαιτούνται ώστε η ελληνική κοινωνία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις σε µια 
σειρά από θέµατα στα οποία ο πολίτης καθηµερινά διαπιστώνει την ύπαρξη 
προβληµάτων προσαρµογής π.χ. ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, παιδεία, ενσωµάτωση 
µεταναστών, «εξασφάλιση» της τρίτης ηλικίας, βαθµός παρέµβασης του 
κράτους κλπ. Θα πρέπει επίσης να εντοπίσει, εξετάσει και ερµηνεύσει τις 
αποκλίσεις µεταξύ στόχων και αποτελεσµάτων των προηγούµενων ΚΠΣ και να 
επεξεργασθεί συγκεκριµένες προτάσεις για την υπέρβαση των δυσκολιών 
υλοποίησης του νέου σχεδίου ανάπτυξης. 
 
Η επιτροπή δεν θα πρέπει να αρκεστεί στη σύνταξη καταλόγων ενεργειών και 
έργων ασύνδετων µεταξύ τους, αλλά θα πρέπει να διατυπώσει µια 
συγκροτηµένη πρόταση στρατηγικής για την ανάπτυξη µε συγκεκριµένες 
πρόνοιες για την υπέρβαση των δυσκολιών εφαρµογής της. Για το σκοπό αυτό 
θα εισηγηθεί την επιλογή «διακεκριµένων προσωπικοτήτων» οι οποίες θα 
κληθούν να  διερευνήσουν διάφορα ζητήµατα και θα έχει την ευθύνη της 
συγκέντρωσης  και επεξεργασίας του απαραίτητου υλικού.  
 
Στην επιτροπή θα τεθεί ένα ακριβές πλαίσιο εργασίας µε ζητήµατα που θα 
πρέπει να απαντηθούν, όπως αυτά που αναφέρονται στα «Βασικά ερωτήµατα 
αναπτυξιακής στρατηγικής», καθώς και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα.  
 

Σύνθεση Επιτροπής  
 
Η επιτροπή θα είναι ολιγοµελής - όχι πάνω από δέκα άτοµα- και θα συνεδριάζει 
τουλάχιστον δύο φορές το µήνα. Σύµφωνα µε το έργο που θα κληθεί να 
επιτελέσει, τα µέλη θα πρέπει να προέρχονται από τον ευρύτερο επιστηµονικό, 
επιχειρηµατικό και τεχνικό χώρο, µε εµπειρία σε θέµατα αναπτυξιακής 
στρατηγικής και κοινονικο-οικονοµικών εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Στην επιτροπή θα συµµετέχει ο Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας 
Σχεδιασµού και Αξιολόγησης  Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραµµάτων 
(ΕΥΣΑΠΠ) του ΥΠ.ΟΙ.Ο 
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Τα µέλη της Επιτροπής θα πρέπει όχι µόνο να διακρίνονται για την τεχνική τους 
επάρκεια αλλά και να διαθέτουν µια εµπεδωµένη αντίληψη σε µείζονα 
κοινωνικά ζητήµατα. Καλό θα είναι να έχουν συµµετάσχει σε οµάδες εργασίας 
διεθνών οργανισµών, ιδρυµάτων ή επιχειρήσεων. 
 

«∆ιακεκριµένες προσωπικότητες». 
 
∆ιαπιστώνεται η ανάγκη συνεργασίας µε πρόσωπα που διαθέτουν 
συσσωρευµένη εµπειρία σε σηµαντικά για το σχεδιασµό ζητήµατα που όµως 
δεν είναι διαθέσιµα να συνεργαστούν σε τακτή βάση µε το ΥΠ.ΟΙ.Ο. Πρόκειται 
για υψηλόβαθµα στελέχη Ευρωπαϊκών Οργάνων και Οργανισµών, ∆ιεθνών 
Οργανισµών, πανεπιστηµιακούς σε ιδρύµατα της χώρας και του εξωτερικού, 
ξένους εµπειρογνώµονες κλπ.  
 
Οι προσωπικότητες αυτές θα επιλέγονται από τον Υφυπουργό µετά από 
εισήγηση της επιτροπής και θα συνεργάζονται µε αυτήν. 
 
 
Επίπεδο επεξεργασίας 2: «Οµάδα κατάρτισης» 
 
Η οµάδα κατάρτισης αναφέρεται στο Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης και υποστηρίζει την επιτροπή σε καθηµερινή βάση.  
 
Κατευθύνεται από το Συντονιστή της επιτροπής και συνεργάζεται µε τα στελέχη 
σχεδιασµού των Υπουργείων και Περιφερειών, τους Αξιολογητές των  
τοµεακών Επιχειρησιακών προγραµµάτων και των ΠΕΠ, το ΚΕΠΕ, τις 
διάφορες συντονιστικές ∆ιυπουργικές επιτροπές που λειτουργούν κατά 
καιρούς, διεθνείς Οργανισµούς για την ανταγωνιστικότητα, φορείς σχεδιασµού 
άλλων χωρών της ΕΕ των 25 κλπ. 
 
Θα στελεχωθεί από ολιγάριθµο εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό καθώς 
και γραµµατειακή υποστήριξη που θα επιλεγούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
της ΜΟ∆. Ένα από τα στελέχη θα λειτουργεί ως επικεφαλής της οµάδας.  
 
Η οµάδα θα λειτουργήσει µέχρι το 2007 και µε την έναρξη της ∆’ 
προγραµµατικής περιόδου, είτε θα πάψει να υπάρχει είτε θα ενσωµατωθεί σε 
ένα νέο µηχανισµό του επόµενου προγραµµατισµού. 
 
Επίσης, η ΕΥΣΑΠΠ θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής του διαλόγου µε τους 
κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους της χώρας.  
 
Επίπεδο επεξεργασίας 3: «Οµάδες Σχεδιασµού Υπουργείων και 
Περιφερειών» 
  
Θα προωθηθούν οι διαδικασίες, µε κριτήρια ΜΟ∆, πρόσληψης σε κάθε 
Υπουργείο, και ενδεχοµένως Περιφέρεια, δύο στελεχών σχεδιασµού και 
γραµµατείας. Τα στελέχη αυτά θα αναφέρονται απευθείας στο Γενικό 
Γραµµατέα. 
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Η τοποθέτησή τους θα γίνει αφού έχει συνταχθεί αναλυτική περιγραφή θέσης 
εργασίας και πρόγραµµα δουλειάς από την οµάδα κατάρτισης του Σχεδίου. 
 
Βασική µέριµνα της οµάδας αυτής, που µπορεί να συµπληρωθεί / ενισχυθεί και 
µε ένα στέλεχος της µονάδας Α’ της διαχειριστικής αρχής του αντίστοιχου 
προγράµµατος, θα είναι κατ’αρχήν η συγκέντρωση και επεξεργασία όλου του 
υλικού των αξιολογήσεων, των µελετών και των δεικτών απόδοσης που έχουν 
κατά καιρούς συνταχθεί για το συγκεκριµένο Υπουργείο/ΕΠ. Επίσης, θα 
συστηµατοποιήσει τις επαφές του Υπουργείου / Περιφέρειας µε αντίστοιχα 
όργανα σε άλλες χώρες µέλη της ΕΕ και σε διεθνείς Οργανισµούς. Τέλος, θα 
αποτελεί το σύνδεσµο του Υπουργείου / Περιφέρειας µε την Οµάδα Κατάρτισης 
του ΥΠ.ΟΙ.Ο.  
 
Οι οµάδες αυτές θα πρέπει να έχουν συνεχή υποστήριξη στη µέθοδο εργασίας 
τους από την Οµάδα Κατάρτισης του Σχεδίου. Ανάλογα µε την πορεία της 
προετοιµασίας του Σχεδίου οι πυρήνες αυτοί µπορεί να µετεξελιχθούν σε  
µονάδες στρατηγικού σχεδιασµού του κάθε Υπουργείου / Περιφέρειας.  
 
 
2.2. Περιεχόµενα και φάσεις κατάρτισης 
 
Η κατάρτιση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου περιλαµβάνει δύο στάδια: 
 

I. ∆ιάγνωση των αναπτυξιακών προοπτικών  
II. Σχεδιασµός του Στρατηγικού Σχεδίου  

 
Ι.  Στάδιο διάγνωσης των αναπτυξιακών προοπτικών  

 
Η διάγνωση των αναπτυξιακών προοπτικών περιλαµβάνει τις 

ακόλουθες διαδικασίες: 
 

 Σύσταση των οργάνων κατάρτισης, καθορισµός αρµοδιοτήτων και 
ανάθεση εργασιών (κατάρτιση προδιαγραφών, ερωτηµατολόγια, 
αναθέσεις έργου) 

 Έρευνα - συγκέντρωση των στοιχείων που συνιστούν την υπάρχουσα 
κατάσταση, µε έµφαση στα επιµέρους προβλήµατα, τις διαφαινόµενες 
τάσεις, κλπ. 

 Επεξεργασία των στοιχείων της ανάλυσης (SWOT ανάλυση) 
 ∆ιατύπωση συµπερασµάτων και των βασικών κατευθύνσεων 
ανάπτυξης 

 Κατάρτιση της ex ante αξιολόγησης του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης.  

Στα πλαίσια των βασικών αναπτυξιακών επιλογών και µε βάση την 
ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, κατά το 1ο στάδιο διατυπώνονται 
και διερευνώνται συστηµατικά βασικά ερωτήµατα, εξετάζονται 
εναλλακτικές κεντρικές ιδέες και πιθανές επιλογές. Μετά την επεξεργασία 
τους οριστικοποιούνται οι στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης. 
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 Για το σκοπό αυτό τα όργανα κατάρτισης και οι αρχές σχεδιασµού 
αξιοποιούν την υπάρχουσα εµπειρία και µελέτες, εξετάζουν τις 
επιστηµονικές εξελίξεις και κάνουν χρήση εµπειρογνωµοσυνών, µελετών, 
επιστηµονικών συναντήσεων, κλπ. 

 
Στα πλαίσια αυτά προγραµµατίζεται, σε κεντρικό επίπεδο, η εκπόνηση 
των ακόλουθων µελετών: 
- Γενική Μελέτη Προοπτικών Ανάπτυξης. 
- Μελέτη Ανάπτυξης του χώρου σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο. 
- Μελέτη Ανάπτυξης των Παραγωγικών δραστηριοτήτων 
- Μελέτη Ανάπτυξης του Ανθρώπινου δυναµικού. 
- Μελέτη Ανάπτυξης των Υποδοµών 
 
ΙΙ. Στάδιο Σχεδιασµού του Προγράµµατος 

 
Στη βάση των στρατηγικών επιλογών που απορρέουν από το στάδιο 
διάγνωσης καταρτίζεται το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης µε εξειδίκευση σε 
προτεραιότητες τοµεακές και γεωγραφικές, και σχεδιάζονται τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 

 
 
 
 
3. Αρχές οργάνωσης της κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου σε 

επίπεδο Υπουργείων και Περιφερειών 
 
Στη βάση των ανωτέρω γενικών κατευθύνσεων, οι Αρχές Υπουργείων και 
Περιφερειών που εµπλέκονται στις διαδικασίες κατάρτισης, καλούνται να 
προετοιµασθούν για τη συµµετοχή τους στην εκπόνηση του νέου Στρατηγικού 
Σχεδίου Ανάπτυξης. 
 
Κάθε επίπεδο Αρχής διαµορφώνει θέσεις στα πλαίσια των κατευθύνσεων του 
ανωτέρου επιπέδου, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές θέσεις κατωτέρου 
επιπέδου (κεντρική αρχή σχεδιασµού, αρµόδια αρχή περιφερειακού / τοπικού 
σχεδιασµού, αρχή σχεδιασµού επιπέδου τελικού δικαιούχου, τελικού 
αποδέκτη). Η αρχή σχεδιασµού επιπέδου τελικού δικαιούχου βαθµιαία 
διαβουλεύεται µε αρµόδιους φορείς κατηγοριών πράξεων και δράσεων. 
Κρίνεται σκόπιµο να δηµιουργηθούν ηλεκτρονικοί χώροι ανοιχτού διαλόγου. 
 
Στα πλαίσια των ανωτέρω, κατά το επόµενο διάστηµα οι αρχές σχεδιασµού 
θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες: 
 
 

Ι. Σύσταση και ενηµέρωση των οργάνων  
 

 Σύσταση και ενηµέρωση των αρµόδιων οργάνων κατάρτισης, για τον 
προγραµµατισµό κατάρτισης του Σχεδίου. 



 10

 Ενηµέρωση αρχών ∆ηµοκρατικού Προγραµµατισµού. 
 Οργάνωση των αρχών σχεδιασµού προκειµένου να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του νέου προγραµµατισµού. 

 
ΙΙ. Εξειδίκευση του έργου 

 
 Εξειδίκευση των απαιτήσεων κατάρτισης του Προγράµµατος. 

 
 Αρχικός προγραµµατισµός ενεργειών σχεδίασης του Προγράµµατος: 

 
 συµµετοχή στις διαδικασίες του κεντρικού σχεδιασµού  
 συλλογή στοιχείων από τις επιµέρους υπεύθυνες αρχές 
προγραµµατισµού 

 οργάνωση της διαβούλευσης µε τους αρµόδιους φορείς και 
εταίρους, στην προοπτική του Στρατηγικού Σχεδίου 

 κατάρτιση χρονοδιαγράµµατος εκπόνησης του Σχεδίου  
 καθορισµός αναγκαίων εµπειρογνωµοσυνών και µελετών. 

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω πρώτων ενεργειών οι Αρχές Σχεδιασµού 
υποβάλλουν ένα πρώτο «φύλλο πορείας» κατάρτισης του Στρατηγικού 
Σχεδίου. 
 
Οι Αρχές Σχεδιασµού καλούνται να προετοιµασθούν για τη διοργάνωση 
επιστηµονικών συναντήσεων που θα αφορούν στα κύρια θέµατα. Η 
προετοιµασία τους µπορεί να απαιτήσει τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων οι 
οποίοι θα διαµορφώσουν θεµατολογία και θα συντάξουν σύντοµη έκθεση η 
οποία θα αποτελέσει το έναυσµα των συζητήσεων. Τα πορίσµατα των 
συναντήσεων θα χρησιµεύσουν, µαζί µε το µελετητικό υλικό, για την 
επεξεργασία του κειµένου της διάγνωσης αναγκών.  
 
Καθ’όλη τη διάρκεια του σχεδιασµού τηρούνται οι διαδικασίες διαβούλευσης, 
οριζόντια και κάθετα, µε τους αρµόδιους φορείς και οικονοµικούς και 
κοινωνικούς εταίρους προκειµένου να διαµορφωθεί πολύπλευρη προσέγγιση 
εναλλακτικών επιλογών. 
 
Στην ηλεκτρονική πύλη http://www.hellaskps.gr του διαδικτύου θα 
δηµιουργηθεί µε την υποστήριξη της ΜΟ∆, ειδικός υπερ-σύνδεσµος που θα 
οδηγεί στο υλικό προετοιµασίας της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου. Ο 
σύνδεσµος αυτός θα χρησιµεύσει σαν ουσιαστικός πόλος ανάπτυξης ιδεών 
και διάχυσης της ενηµέρωσης. Αντίστοιχοι υπερ-σύνδεσµοι θα πρέπει να 
δηµιουργηθούν στις επιµέρους Αρχές Σχεδιασµού Τοµεακών και  
Γεωγραφικών ενοτήτων. 
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Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, µετά την ολοκλήρωση των δύο 
φάσεων επεξεργασίας του κατατίθεται  στο εθνικό Κοινοβούλιο. 
 
 
 
 

         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΦΩΛΙΑΣ 


