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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Σχετικά με την  Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 

Παροχή υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα- Συμβούλου Υποστήριξης στο 

πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 

Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. 

 
1. Εισαγωγή 

 

Για το σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της 

προγραμματικής περιόδου 2007-2013, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και 

των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της ίδιας περιόδου, συνιστώνται Ομάδες 

Σχεδιασμού Προγράμματος (Ο.Σ.Π) σε κάθε Υπουργείο και σε κάθε 

Περιφέρεια.  

 

Σύμφωνα με τις διαδικασίες σχεδιασμού του Ε.Σ.Σ.Α 2007-2013 που έχουν 

διατυπωθεί (www.hellaskps.gr), προβλέπεται η συμβολή  κάθε Ο.Σ.Π. Υπουργείου 

ή Περιφέρειας κυρίως: 
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o Στην εκπόνηση των προτάσεων του Υπουργείου (ή της Περιφέρειας) για 
την σύνταξη από το Υπ.Οι.Ο. των Κατευθύνσεων Εθνικής Στρατηγικής 

Ανάπτυξης 2007-2013, σύμφωνα με τις οδηγίες της 2ης Εγκυκλίου για τον 

σχεδιασμό του Ε.Σ.Σ.Α. 

o Στην οργάνωση Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της 2ης Εγκυκλίου για τον σχεδιασμό του Ε.Σ.Σ.Α και την 

κωδικοποίηση  των αποτελεσμάτων του. 

o Στην εκπόνηση του Προγραμματικού κειμένου του Υπουργείου (ή της 
Περιφέρειας),  που θα αποτελέσει  συμβολή για τον σχεδιασμό του 

Ε.Σ.Σ.Α., σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπ.Οι.Ο. 

o Στην εκπόνηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος του Υπουργείου (ή της 
Περιφέρειας) που θα αποτελέσει εισροή για την κατάρτιση των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Υπ.Οι.Ο., 

Το έργο κάθε Ο.Σ.Π. Υπουργείου ή Περιφέρειας περιλαμβάνει : 

I. Τη διαμόρφωση του Αναπτυξιακού Προγράμματος του Υπουργείου (ή της 
Περιφέρειας), σύμφωνα με τις εγκυκλίους και οδηγίες του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών  

II. Την υποστήριξη του Υπουργείου (ή της Περιφέρειας) στη συμμετοχή του 
στον σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) και 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) .Η υποστήριξη περιλαμβάνει 

ενδεικτικές ενέργειες όπως: εκπόνηση εκθέσεων, προτάσεων και 

προγραμματικών κειμένων,  συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας και άλλες 

εκδηλώσεις,  ενημέρωση και υποστήριξη των εκπροσώπων του Υπουργείου 

(ή της Περιφέρειας) , καθώς και με άλλες ανάλογες δραστηριότητες. 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο το Υπ.Οι.Ο διατυπώνει κατευθύνσεις σχετικά με το 

περιεχόμενο του έργου « Ανάθεση Εμπειρογνωμοσύνης για την 

Υποστήριξης στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013»το οποίο θα 

ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη 

 

2. Αντικείμενο έργου/ εμπειρογνωμοσύνης 

Για την υποστήριξη του παραπάνω αναφερόμενου έργου των Υπουργείων και 

Περιφερειών, θα μπορούσε -εφόσον κρίνεται αναγκαίο- να γίνει προσφυγή σε 

εξωτερική συνδρομή υπό τη μορφή εμπειρογνωμοσύνης . Για το λόγο αυτό η Δ.Α. 

του ΚΠΣ πρότεινε να συμπεριληφθεί στα Σ.Π. των Ε.Π. η πρόνοια για τη 

δυνατότητα συγχρηματοδότησης από την Τεχνική Βοήθεια και τέτοιου είδους 

πράξεων που αφορούν στη νέα προγραμματική περίοδο.  
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Το αντικείμενο του έργου / εμπειρογνωμοσύνης είναι η παροχή υπηρεσιών  

Υποστήριξης του αρμόδιου φορέα σχεδιασμού και κατ’ επέκταση της Ομάδας 

Σχεδιασμού  Προγράμματος (ΟΣΠ) , με στόχο την αποτελεσματικότερη και 

αποδοτικότερη  εκπλήρωση των υποχρεώσεων  του φορέα και της ΟΣΠ, στο 

πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 

της περιόδου 2007-2013. 

Στο πλαίσιο του έργου / εμπειρογνωμοσύνης, ο ανάδοχος- εμπειρογνώμονας θα 

παρέχει την αναγκαία επιστημονική και τεχνική υποστήριξη με στόχους 

κυρίως: 

1. Την έγκαιρη διατύπωση  των προτάσεων του Υπουργείου (ή της 
Περιφέρειας) για την σύνταξη από το Υπ.Οι.Ο. των Κατευθύνσεων Εθνικής 

Στρατηγικής Ανάπτυξης 2007-2013, σύμφωνα με τις οδηγίες της 2ης 

Εγκυκλίου για τον σχεδιασμό του Ε.Σ.Σ.Α.  

2. Την έγκαιρη και αποτελεσματική οργάνωση Περιφερειακού Αναπτυξιακού 
Συνεδρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της 2ης Εγκυκλίου για τον σχεδιασμό 

του Ε.Σ.Σ.Α και την σαφή κωδικοποίηση  των αποτελεσμάτων του σύμφωνα 

με τις σχετικές οδηγίες του Υπ.Οι.Ο. (Περίπτωση Συμβούλου Υποστήριξης 

ΟΣΠ Περιφέρειας) με τη συνδρομή και της ΜΟΔ Α.Ε. 

3. Την έγκαιρη  διατύπωση  του Προγραμματικού κειμένου του Υπουργείου (ή 
της Περιφέρειας) που θα αποτελέσει  συμβολή για τον σχεδιασμό του 

Ε.Σ.Σ.Α., σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπ.Οι.Ο. 

4. Την έγκαιρη διατύπωση του Αναπτυξιακού Προγράμματος του Υπουργείου 
(ή της Περιφέρειας) που θα αποτελέσει εισροή για την κατάρτιση των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Υπ.Οι.Ο. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ο Ανάδοχος - εμπειρογνώμονας 

• Θα συνεργάζεται συνεχώς με την Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος 

ακολουθώντας τις οδηγίες του Συντονιστή της Ομάδας . 

• Θα συγκεντρώνει , θα επεξεργάζεται, θα συνθέτει  και θα παρουσιάζει τα 

κατάλληλα στοιχεία που υποστηρίζουν  τη διατύπωση των αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων του Υπουργείου ή της Περιφέρειας (ενδεικτικά: η θέση της 

Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, αποτίμηση 

αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στον τομέα ή στην Περιφέρεια κατά τη 

διάρκεια των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, εκπόνηση της 

SWOT ανάλυσης, επισήμανση – για τις Περιφέρειες-ενδοπεριφερειακών 

διαφοροποιήσεων και επιδράσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών 

προτεραιοτήτων ανάπτυξης, επισήμανση της χωρικής περιφερειακής 

διάστασης των τομεακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης καθώς και συνέργιες 

με άλλες τομεακές πολιτικές –για τα Υπουργεία-, συγκέντρωση και 

οργάνωση των προτάσεων που υποβάλλονται από τους επιμέρους φορείς 

του τομέα ή της Περιφέρειας, κλπ) 
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• Θα  διατυπώσει προτάσεις για τη διαμόρφωση της στρατηγικής  για την 

επίτευξη των προτεραιοτήτων του τομέα άσκησης πολιτικής του Υπουργείου 

ή της Περιφέρειας 

• Θα διατυπώσει εισηγήσεις σχετικά με τις αναγκαίες θεσμικές και 

οργανωτικές προσαρμογές που αποτελούν προϋποθέσεις αποτελεσματικής 

εφαρμογής των προγραμμάτων στο μέλλον. 

• Θα διατυπώνει εγκαίρως εισηγήσεις-προτάσεις για το περιεχόμενο των 

αναπτυξιακών κειμένων των οποίων η έγκαιρη και ποιοτική ετοιμασία 

αποτελεί μέριμνα της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος. (προτάσεις για 

Κατευθύνσεις Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης, Προγραμματικό κείμενα για 

το Ε.Σ.Σ.Α. και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου ή της 

Περιφέρειας) 

• Θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο της Μελέτης Προοπτικών (Γενική Μελέτη 

Προοπτικών Ανάπτυξης της Ελλάδος) που θα εκπονηθεί με  πρωτοβουλία 

του Υπ.Οι.Ο. , με στόχο τη λήψη στοιχείων χρήσιμων για την διαμόρφωση 

των τομεακών  ή/ και των περιφερειακών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. 

 

3. Διάρκεια έργου/εμπειρογνωμοσύνης και τμηματικές προθεσμίες 

Το έργο/ εμπειρογνωμοσύνη ολοκληρώνεται με την οριστική υποβολή από το 

Υπουργείο (ή την Περιφέρεια) στο Υπ.Οι.Ο.  του  οικείου Αναπτυξιακού 

Προγράμματος, που θα αποτελέσει εισροή για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 .  

Οι επιμέρους προθεσμίες ολοκλήρωσης των αναπτυξιακών κειμένων του 

Υπουργείου (ή της Περιφέρειας ) για την εκπόνηση των οποίων θα  υποστηρίξει 

κυρίως ο Ανάδοχος - εμπειρογνώμονας την Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος του 

Υπουργείου (ή της Περιφέρειας ), έχουν ως εξής: 

• Ολοκλήρωση των προτάσεων του Υπουργείου (ή της Περιφέρειας) για τη 

σύνταξη από το Υπ.Οι.Ο. των Κατευθύνσεων Εθνικής Στρατηγικής 

Ανάπτυξης 2007-2013 και αποστολή τους στο Υπ.Οι.Ο., το αργότερο 

εντός του Ιανουαρίου 2005. 

• Ολοκλήρωση του Προγραμματικού κειμένου του Υπουργείου (ή της 

Περιφέρειας) που θα αποτελέσει  συμβολή για τον σχεδιασμό του Ε.Σ.Σ.Α. 

και αποστολή του στο Υπ.Οι.Ο. , μέχρι τέλους Απριλίου 2005. 

• Ολοκλήρωση  (συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής  εναρμόνισης του 

σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνεις του Υπ.Οι.Ο.) του Αναπτυξιακού 

Προγράμματος του Υπουργείου (ή της Περιφέρειας) που θα αποτελέσει 

εισροή για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 

2007-2013 και αποστολή του στο Υπ.Οι.Ο. , μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 

2005 

Οι παραπάνω ημερομηνίες είναι δυνατόν να αλλάζουν με βάση την 

πρόοδο των διαδικασιών σχεδιασμού ύστερα από σχετικές 
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κατευθύνσεις του Υπ.Οι.Ο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να προβλέπεται 

στη σύμβαση η δυνατότητα τροποποιήσεων των χρόνων υποβολής 

των παραδοτέων με σχετικό αίτημα της αναθέτουσας αρχής (ΕΥΔ ). 

 

4. Προϋπολογισμός , διάρκεια και τρόπος πληρωμής 

Ο προϋπολογισμός της αμοιβής της Εμπειρογνωμοσύνης εκτιμάται ότι  δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει τα 120.000 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ανάλογα 

βέβαια και με το μέγεθος του έργου). 

 

Η διάρκεια του έργου εκτιμάται σε 12 μήνες . 

Η πληρωμή της αμοιβής του Εμπειρογνώμονα μπορεί να γίνει ως εξής: 

• 20% της αμοιβής ως προκαταβολή με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής 

επιστολής 

• 40% της αμοιβής με την ολοκλήρωση και την υποβολή στο Υπ.Οι.Ο. του 

τελικού Προγραμματικού κειμένου του Υπουργείου (ή της Περιφέρειας) που 

θα αποτελέσει  συμβολή για τον σχεδιασμό του Ε.Σ.Σ.Α. 

• 40% της αμοιβής με την ολοκλήρωση και την υποβολή στο Υπ.Οι.Ο. του 

τελικού Αναπτυξιακού Προγράμματος του Υπουργείου (ή της Περιφέρειας) 

που θα αποτελέσει εισροή για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. 

 

5. Διαδικασία ένταξης στο ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας 

Επειδή τα χρονικά περιθώρια τροποποίησης των ετησίων προγραμμάτων Τεχνικής 

Βοήθειας 2004 είναι πολύ περιορισμένα και επειδή με βάση τα παραπάνω είναι 

πιθανή η ανάγκη άμεσης πρόσληψης ενός συμβούλου-εμπειρογνώμονα, 

προτείνουμε να προσληφθεί αυτός με τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 

3 του Π.Δ. 4/2002, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ένταξης της συγκεκριμένης 

πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (σύνταξη ΤΔΕ, αξιολόγηση, διαδικασία 

συντονισμού ) και η πράξη να ενταχθεί στο ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας 

του 2005.  

O Γενικός Γραμματέας 

 

 

Κωνσταντίνος Μουσουρούλης 
 

Εσωτερική Διανομή: 

• Γραφείο Υφυπουργού κ. Χ.Φώλια 

• Γραφείο Γεν.Γραμματέα κ.Κ.Μουσουρούλη 
• Γραφείο Γεν.Δ/ντρια Φ.Μπριστογιάννη 
• Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής 


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
	Ταχ. Δ/νση: Νίκης  5-7
	Τ.Κ.: 101 80 
	Πληροφορίες: Ι.Φίρμπας,Δ.Ιακωβιδης
	Τηλέφωνο: 210- 3332199,32.56.464
	Fax: 210-33.32.731  
	E- mail: firbas@mnec.gr,diakovidis@mnec.gr

