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∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
Α.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με βάση τις κατευθύνσεις που ακολουθούν, θα εκπονηθεί το κείµενο των προτάσεων κάθε
Υπουργείου, που θα αξιοποιηθεί από το Υπ.Οι.Ο. για τη σύνταξη του κειµένου των
Κατευθύνσεων Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης της περιόδου 2007-2013, το οποίο θα
αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην παρούσα φάση δεν απαιτείται η διατύπωση πλήρους και εξειδικευµένης στρατηγικής,
αναλυτικών προτεραιοτήτων και προγραµµάτων δράσεων για να καλυφθούν όλα τα επίπεδα
του αναπτυξιακού προγραµµατισµού του τοµέα, αλλά η διατύπωση των κατάλληλων για κάθε
τοµέα απαντήσεων σε βασικά ζητήµατα που µπορούν να οδηγήσουν στη διαµόρφωση των
βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διατύπωση των προτάσεων:
•

Οι επιδράσεις του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού περιβάλλοντος στον τοµέα και οι
αντίστοιχες προκλήσεις που προκύπτουν από την σηµερινή συγκυρία και τις
προοπτικές της.

•

Τα αποτελέσµατα από τις µέχρι τούδε αναπτυξιακές προσπάθειες για την προσέγγιση
των στόχων και προτεραιοτήτων του τοµέα.

•

Οι βασικές αναπτυξιακές επιλογές όπως προκαταρκτικά αναφέρθηκαν στην
παράγραφο 1.2 της 1ης Εγκυκλίου.

•

Οι προκαταρκτικές κατευθύνσεις της ΕΕ για τους Στρατηγικούς Στόχους-Άξονες
Ανάπτυξης που έχουν διατυπωθεί στην παράγραφο 2.2 της παρούσας.

Β.
∆ΟΜΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των προτάσεων παρακαλείσθε να ακολουθήσετε την
ακόλουθη δοµή µε το αντίστοιχο περιεχόµενο και να µην υπερβεί κάθε κεφάλαιο του
κειµένου των προτάσεων τον αναγραφόµενο αντίστοιχα αριθµό σελίδων.
1. Η θέση του τοµέα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
∆ιατυπώσατε συνοπτικά τις εκτιµήσεις σας για τις επιπτώσεις στον τοµέα της
αρµοδιότητάς σας που προκύπτουν από την σηµερινή συγκυρία και τις αναµενόµενες
εξελίξεις στο εθνικό , ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
1-2 σελίδες
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2. Αποτίµηση των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων στον τοµέα κατά την
τρέχουσα και τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους.
∆ιατυπώσατε συνοπτικά τις εκτιµήσεις σας σχετικά µε τα αποτελέσµατα των
παρεµβάσεων / δράσεων της τρέχουσας και των προηγουµένων προγραµµατικών
περιόδων , σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων του τοµέα.
Ειδικότερα, αναφέρατε τα ανωτέρω, οµαδοποιηµένα στην παρούσα φάση σύµφωνα
µε τους ακόλουθους Άξονες Ανάπτυξης (βλ. και παράγραφο 2.2 της παρούσας),
ανάλογα και µε το πεδίο των αρµοδιοτήτων του τοµέα:
•

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας.
( Ενίσχυση της παραγωγής καινοτοµίας και της «έρευνας και ανάπτυξης»,
προώθηση της επιχειρηµατικότητας, βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος, ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταπόκρισης των
επιχειρήσεων στις ευκαιρίες και τις εξελίξεις του διεθνούς ανταγωνισµού,
διαδικασίες οικονοµικής ολοκλήρωσης των αγορών, αξιοποίηση της κοινωνίας
της πληροφορίας για την ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρήσεων,
προώθηση νέων και βελτίωση υφισταµένων παραγωγικών επενδύσεων).

•

Βελτίωση της προσπελασιµότητας και των υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού ενδιαφέροντος.
(Ανάπτυξη και βελτίωση δικτύων µεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας,
ύδρευσης, ενίσχυση των υποδοµών ώστε να αναπτυχθούν οι υπηρεσίες των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών-ΤΠΕ, βελτίωση των
κοινωνικών υποδοµών)

•

Αναβάθµιση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.
(Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης µε εναρµόνιση της σχέσης αγοράς και
φυσικών πόρων, προώθηση µέτρων πρόληψης φυσικών και τεχνολογικών
κινδύνων)

•

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και προώθηση της απασχόλησης.
(Ανάπτυξη και βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
σύµφωνα µε τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας και προώθηση
στρατηγικών δια βίου µάθησης προκειµένου να δοθούν ίσες ευκαιρίες και
πρόσβαση στην «ευρεία-ολοκληρωµένη γνώση».Ενίσχυση της απασχόλησης
και προώθηση της ισότητας πρόσβασης σε αυτήν.)

•

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
(Βελτίωση των θεσµών και της διοικητικής ικανότητας σε όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρµογή στις αλλαγές που
επιβάλλουν οι εξελίξεις)

•

Ενίσχυση της διασυνοριακής, της διακρατικής και της διαπεριφερειακής
συνεργασίας.
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(Προώθηση της αρµονικής και ισορροπηµένης ανάπτυξης στον χώρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας)
•

Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και ανάπτυξης
(Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και ανάπτυξης, ώστε να ενισχυθεί η
ελκυστικότητα των περιφερειών και η ανταγωνιστικότητά τους σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο)

•

Άλλοι Άξονες ανάπτυξης
( στο σηµείο αυτό µπορούν να αναφερθούν αποτελέσµατα παρεµβάσεων /
δράσεων για την επίτευξη στόχων και προτεραιοτήτων του τοµέα που δεν
µπορούν να περιληφθούν στους ανωτέρω Άξονες Ανάπτυξης)

Μέχρι 5 σελίδες
3. Αναφορά δυνατών σηµείων, αδυναµιών, ευκαιριών και κινδύνων του τοµέα.
∆ιατυπώσατε συνοπτικά σε µορφή πίνακα και ανά Άξονα Ανάπτυξης, ανάλογα
πάντοτε και µε το πεδίο των αρµοδιοτήτων κάθε τοµέα, τα ακόλουθα που αποτελούν
στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης:
•

∆υνατότητες- πλεονεκτήµατα – δυνατά σηµεία του τοµέα.

•

Αδυναµίες του τοµέα.

•

Ευκαιρίες- προοπτικές του τοµέα

•

Απειλές-κίνδυνοι για τον τοµέα.

Ο ανωτέρω πίνακας θα έχει την ακόλουθη µορφή:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ-ΑΞΟΝΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(.)

∆ΥΝΑΤΑ
ΣΗΜΕΙΑ

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1.
(…αναφέρεται ο άξονας
σύµφωνα µε την παρ. 2.2
της παρούσης)

(Συνοπτική
αναφορά)

…

…

…

2.

…..

Μέχρι 5 σελίδες
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4. Αναφορά βασικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης του τοµέα και ιεράρχησή τους.
∆ιατυπώσατε συνοπτικά τις βασικές Τοµεακές Προτεραιότητες Ανάπτυξης, ει
δυνατόν κατά Άξονα Ανάπτυξης που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο 2.
Αναφέρατε τις τοµεακές προτεραιότητες κατά φθίνουσα σειρά σηµαντικότητας.
Μέχρι 3 σελίδες
5. Επισήµανση της χωρικής-περιφερειακής διάστασης
των τοµεακών
προτεραιοτήτων ανάπτυξης
∆ιατυπώσατε συνοπτικά εκτιµήσεις για τις
πιθανές χωρικές-περιφερειακές
επιπτώσεις και επιδράσεις από την προώθηση των τοµεακών προτεραιοτήτων
ανάπτυξης που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο 4.
Μέχρι 2 σελίδες
6. Συνέργιες-σχέσεις µε άλλες τοµεακές πολιτικές
∆ιατυπώσατε συνοπτικά εκτιµήσεις για
συνέργιες-σχέσεις
των τοµεακών
προτεραιοτήτων ανάπτυξης που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο 4. µε
άλλες τοµεακές πολιτικές
Μέχρι 2 σελίδες
7. Αναγκαίες θεσµικές και οργανωτικές προσαρµογές
∆ιατυπώσατε συνοπτικά εκτιµήσεις για τις ενδεχόµενες θεσµικές και οργανωτικές
προσαρµογές που αποτελούν προϋποθέσεις και επηρεάζουν την αποτελεσµατική
προώθηση των τοµεακών προτεραιοτήτων ανάπτυξης που διατυπώσατε.
1- 2 σελίδες

4

