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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα Εγκύκλιος απευθύνεται στις ∆ιαχειριστικές Αρχές ή στις λοιπές αρµόδιες αρχές 

που έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Ε.Π.) ή 

άλλων προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013. Παρέχει το γενικό πλαίσιο και τις βασικές 

κατευθύνσεις για την εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων 

της περιόδου 2007-2013, καθώς και την διαδικασία ανάθεσης, οργάνωσης και διαχείρισής 

της. 
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Η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα οργανωθεί ανά στόχο ως ακολούθως. Για τον στόχο 

της Σύγκλισης θα οργανωθεί µια εκ των προτέρων αξιολόγηση για κάθε Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα. Για τον στόχο της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης, η εκ 

των προτέρων αξιολόγηση  θα αποτελέσει τµήµα της εκ των προτέρων αξιολόγησης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος εφόσον η σχετική παρέµβαση αποτελεί άξονα ή άξονες σε 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.  

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων θα εκπονηθεί από 

ανεξάρτητο αξιολογητή και θα αποτελέσει µια διαδικασία µέσω της οποίας θα 

παρέχονται  εκτιµήσεις και συστάσεις από το Σύµβουλο στις αρµόδιες αρχές, σχετικά µε το 

περιεχόµενο των Προγραµµάτων. Η διαδικασία αυτή θα είναι επαναληπτική δηλαδή θα 

υπάρχει µια συνεχής συνεργασία µεταξύ του Συµβούλου Αξιολόγησης και των αρµόδιων 

αρχών κατά τη διάρκεια κατάρτισης των διαφόρων ενοτήτων του προγράµµατος µε στόχο 

την βελτίωση του σχεδιασµού. Είναι σηµαντικό να διευκολυνθεί ένας εποικοδοµητικός 

διάλογος, µια διαδικασία ανάδρασης (feed back) µεταξύ των αρµόδιων αρχών για την 

κατάρτιση του προγράµµατος και των Συµβούλων Αξιολόγησης. Φυσικά, οι αρµόδιες 

αρχές, έχουν την ευθύνη για το περιεχόµενο του τελικού κειµένου του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

Στόχος της εκ  των προτέρων (ex ante) αξιολόγησης αυτής είναι  "να βελτιστοποιήσει την 

κατανοµή των δηµοσιονοµικών πόρων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και 

να βελτιώσει την ποιότητα προγραµµατισµού" (Άρθρο 46 παράγραφος (2) του νέου 

Γενικού Κανονισµού). Έτσι, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης θα µελετήσει και θα αξιολογήσει: 

• τις µέσο και µακροπρόθεσµες ανάγκες 

• τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 

• τα αναµενόµενα αποτελέσµατα 

• τους ποσοτικοποιηµένους στόχους 

• τη συνοχή της στρατηγικής που προτείνεται 

• την κοινοτική προστιθέµενη αξία 

• το βαθµό στον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη οι προτεραιότητες της Κοινότητας 

• τα διδάγµατα και την εµπειρία που αποκτήθηκε από την προηγούµενη 

προγραµµατική περίοδο,  και  

• την ποιότητα των µηχανισµών για την εφαρµογή, την παρακολούθηση, την 

αξιολόγηση και την οικονοµική διαχείριση. 

   

 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  

Η οργανωτική δοµή για το συντονισµό και την παρακολούθηση της εκ των προτέρων (ex 

ante) αξιολόγησης είναι συνοπτικά η ακόλουθη: 
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• Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές ή οι λοιπές αρµόδιες αρχές οργανώνουν και 

παρακολουθούν την εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση σε συνεργασία µε τη 

∆.Α. του ΚΠΣ. Ένα στέλεχος από τις παραπάνω  αρχές θα ορισθεί υπεύθυνο για την 

συνεργασία µε τον Σύµβουλο Αξιολόγησης που θα εκπονήσει την εκ των προτέρων 

αξιολόγηση. Το άτοµο αυτό θα µπορούσε να είναι ο προϊστάµενος της Μονάδας Α 

(Μονάδας Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης) της ∆ιαχειριστικής Αρχής ή κάποιο 

άτοµο το οποίο θα πρέπει να ορισθεί στο πλαίσιο άλλης αρµόδιας αρχής. 

• Η ∆.Α. του ΚΠΣ εκπροσωπούµενη από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 

Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) στο πλαίσιο 

των αρµοδιοτήτων της και των προβλεποµένων στο Νόµο 2860/2000 και την ΚΥΑ 

47533/∆ΙΟΕ/250/02-12-2004 συντονίζει, εκδίδοντας οδηγίες και παρέχοντας 

κατευθύνσεις προς τις αρχές που οργανώνουν και παρακολουθούν την εκ των 

προτέρων (ex ante) αξιολόγηση και παρακολουθεί τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης αυτής. Τα άτοµα τα οποία θα ορισθούν υπεύθυνα για την διαχείριση 

των σχέσεων µε τον Σύµβουλο Αξιολόγησης   σε συνεργασία και µε την 

καθοδήγηση της ΕΥΣΣΑΑΠ  θα αποτελέσουν ένα δίκτυο στο πλαίσιο του οποίου θα 

γίνεται  η παρακολούθηση των βηµάτων που αφορούν στην υλοποίηση της εκ των 

προτέρων αξιολόγησης. 

• Μελετάται η συγκρότηση µιας Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση  

η οποία αποτελούµενη από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους της Ε.Ε., 

κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους και ειδικούς εµπειρογνώµονες θα υποστηρίζει την 

ΕΥΣΣΑΑΠ στο συντονιστικό της ρόλο µε σχετικές εισηγήσεις. Η Επιτροπή αυτή θα 

λειτουργήσει και κατά την διάρκεια υλοποίησης των νέων Ε.Π. ως Steering 

Committee. 

• Η Ε.Ε. εξετάζει την ορθότητα και την ποιότητα της αξιολόγησης βάσει κριτηρίων 

που έχουν προηγουµένως καθοριστεί από την Επιτροπή και το Κράτος Μέλος σε 

εταιρική βάση. 

• Οι Eπιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η εκπόνηση της εκ των 

προτέρων αξιολόγησης, το έργο και τα παραδοτέα του Συµβούλου Αξιολόγησης θα 

παρακολουθούνται από Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής που 

συγκροτούνται κυρίως από άτοµα της ∆ιαχειριστικής Αρχής ή  άτοµα τα οποία 

έχουν ορισθεί στο πλαίσιο άλλης αρµόδιας αρχής για την διοργάνωση της εκ των 

προτέρων αξιολόγησης. Για τον καλύτερο συντονισµό και την οµογενοποίηση του 

έργου (µεθοδολογίες, δείκτες κ.λ.π.) κρίνεται απολύτως απαραίτητη η συµµετοχή 

σ’ αυτές τις Επιτροπές και τουλάχιστον ενός εκπροσώπου της ∆.Α. του Κ.Π.Σ.  
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΕΚ  ΤΩΝ  ΠΡΟΤΕΡΩΝ  ( EX  ANTE)  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .* 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ θεωρεί ότι οι εκθέσεις της εκ των προτέρων αξιολόγησης 

των προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013 θα πρέπει να περιλαµβάνουν  τις ακόλουθες 

πέντε βασικές ενότητες: 

• Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και των προσδιορισθέντων 

αναγκών  

• Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής  

• Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής µε τις περιφερειακές και εθνικές 

πολιτικές και τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις 

• Αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων  

• Εξέταση των προτεινοµένων συστηµάτων/ διαδικασιών εφαρµογής  

Κάθε Σύµβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να προσεγγίσει επαρκώς τα ζητήµατα που 

περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ενότητες και εξειδικεύονται στη συνέχεια. Για το σκοπό 

αυτό, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνεται στις σχετικές συµβάσεις της Αναθέτουσας 

αρχής µε τους Συµβούλους Αξιολόγησης. 

Κάθε έκθεση εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγησης θα πρέπει, επίσης, να παρουσιάζει 

αυτάρκεια, έτσι ώστε ο µη εξοικειωµένος αναγνώστης να µην χρειάζεται να ανατρέξει σε 

άλλες πηγές (π.χ. Πρόγραµµα). Με την έννοια αυτή πρέπει, πέρα από τα συµβατικά 

προβλεπόµενα περιεχόµενα, θα πρέπει να περιλαµβάνει:  

• Μία συνοπτική αναφορά στο περιεχόµενο και στους στόχους του Προγράµµατος 

(Άξονες).  

                                            

*
 Για την κάλυψη των απαιτήσεων του υπό διαπραγµάτευση Κανονισµού (άρθρο 46) για 

την διεξαγωγή της εκ των  προτέρων αξιολόγησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαµόρφωσε ένα 

σχέδιο Εγγράφου Εργασίας ( The new Programming Period,2007-2013: Methodological 

Working Paper «Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation») το οποίο περιγράφει τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της για την εκ των προτέρων  (ex ante) αξιολόγηση  και αφορά 

σε όλους τους Στόχους (Σύγκλιση, Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση και 

Εδαφική Συνεργασία) που σχετίζονται µε τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις της Κοινότητας για 

την περίοδο 2007-2013.  
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•   Ένα βασικό χρηµατοδοτικό πίνακα του Προγράµµατος, µε ανάλυση ανά άξονα 

προτεραιότητας, µέτρο και χρηµατοδοτικό µέσο. 

Τονίζεται ότι όπου γίνεται αναφορά σε Άξονες Προτεραιότητας (π.χ. σε χρηµατοδοτικούς 

πίνακες, στο κείµενο της έκθεσης)  εκτός της αρίθµησης θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται 

και ο πλήρης τίτλος του Άξονα  κλπ Αναλυτικοί πίνακες, λοιπές επεξεργασίες και 

αναλύσεις, κλπ απαραίτητο είναι να συνοδεύουν την έκθεση σε Παράρτηµα. Στο 

Παράρτηµα, επίσης, θα περιλαµβάνεται και αναλυτική αναφορά στη µεθοδολογία που 

χρησιµοποιήθηκε στις επιµέρους αναλύσεις, όπου θα δίνεται το περίγραµµα της 

προσέγγισης των Συµβούλων Αξιολόγησης 

 

3.2  ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Στο πλαίσιο της εκ των προτέρων  (ex ante) αξιολόγησης θα πρέπει να απαντηθούν τα 

παρακάτω κύρια αξιολογικά ερωτήµατα : 

• Αντιπροσωπεύει το πρόγραµµα µια κατάλληλη στρατηγική για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων και την ικανοποίηση των προκλήσεων που αντιµετωπίζει η περιφέρεια ή 

ο τοµέας; 

• Είναι η στρατηγική επαρκώς καθορισµένη µε σαφείς στόχους και προτεραιότητες και 

µπορούν αυτοί οι στόχοι να επιτευχθούν µε τους οικονοµικούς πόρους που διατίθενται 

στις διάφορες προτεραιότητες; 

• Είναι η στρατηγική συναφής µε τις πολιτικές σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό 

επίπεδο; Πώς η στρατηγική θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας;  

• Έχουν καθορισθεί οι κατάλληλοι δείκτες για τους στόχους που έχουν τεθεί  και 

µπορούν αυτοί οι δείκτες και οι τιµές – στόχοι τους να αποτελέσουν τη βάση για την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της υλοποίησης;  

• Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της προτεινόµενης στρατηγικής σε ποσοτικοποιηµένους 

όρους; 

• Είναι τα συστήµατα εφαρµογής κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων του 

προγράµµατος ; 

Τα ανωτέρω κύρια αξιολογικά ερωτήµατα  απαντώνται στο πλαίσιο των πέντε  

εξεταζόµενων ενοτήτων που προαναφέρθηκαν.  

Σε κάθε µία από τις ενότητες αυτές, οι Σύµβουλοι Αξιολόγησης πρέπει να προβούν σε 

επισκόπηση και ενσωµάτωση των εµπειριών / διδαγµάτων που αποκτήθηκαν από 

προηγούµενες αξιολογήσεις. Επιπλέον αξιολογικά στοιχεία είναι διαθέσιµα από την εκ των 

προτέρων αξιολόγηση, την ενδιάµεση αξιολόγηση και την ενηµέρωση της ενδιάµεσης 

αξιολόγησης της περιόδου 2000-2006, καθώς επίσης και από τις εκ των υστέρων 

αξιολογήσεις της περιόδου 1994-1999. Όπου  έχουν επίσης εκπονηθεί ειδικές 
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αξιολογήσεις σχετικά µε ιδιαίτερα θέµατα ή πτυχές εφαρµογής τα συµπεράσµατα και 

αυτών των αξιολογήσεων θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν.  

Αναλυτικά κάθε µια από τις ενότητες περιλαµβάνει: 

 

• ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και των 

προσδιορισθέντων αναγκών  

 

Κάθε  Πρόγραµµα ξεκινά µε  την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης της περιφέρειας  ή 

του τοµέα. Η ανάλυση αυτή θα οδηγεί στον προσδιορισµό των ανισοτήτων, των χασµάτων 

/ κενών / ελλείψεων και των δυνατοτήτων για ανάπτυξη. Υποχρέωση του Συµβούλου 

Αξιολόγησης είναι να εξετάσει την περιγραφόµενη κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και να 

εκτιµήσει τις ανάγκες που προκύπτουν. Είναι πιθανό να χρειάζεται να γίνει πρόσθετη 

εργασία από τον Συµβούλου Αξιολόγησης για τη συµπλήρωση της ανάλυσης σχετικά µε 

την υπάρχουσα κατάσταση, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε συστάσεις για βελτίωση της 

ανάλυσης που περιλαµβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ή για αλλαγές στην 

ιεράρχηση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί. Αυτές οι βελτιώσεις µπορεί να 

αφορούν στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης ή των δυνατοτήτων για ανάπτυξη. 

Στο τέλος της διαδικασίας, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να επιβεβαιώσει την 

ιεράρχηση των κοινωνικοοικονοµικών αναγκών.  

Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής ο Σύµβουλος Αξιολόγησης καλείται να εξετάσει τα 

παρακάτω κύρια ζητήµατα : 

• Αξιολόγηση  της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης όπως αυτή περιγράφεται στο  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Είναι η κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση επαρκής και 

τεκµηριωµένη σε τέτοιο βαθµό ώστε να αποτελέσει µια ουσιαστική βάση για την 

κατάρτιση του προγράµµατος και να θέσει ικανούς και εφικτούς στόχους ; 

• Αξιολόγηση των προσδιορισθεισών αναγκών. Σε ποιο βαθµό, οι ανάγκες που 

προσδιορίστηκαν και η ιεράρχηση αυτών ανταποκρίνονται στην ανάλυση της 

κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης; 

• Αξιολόγηση της ανάλυσης αδυναµιών / δυνατών σηµείων σε σχέση µε την 

προηγούµενη ανάλυση  

• ∆ιατύπωση  προτάσεων προς την αρµόδια Αναθέτουσα Αρχή για βελτιώσεις σε σχέση 

µε την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση, τις ανάγκες και την   ιεράρχηση των αναγκών, 

καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης . 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αξιολόγηση της  συνέπειας της στρατηγικής 
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Αυτή η συνιστώσα αποτελεί τον πυρήνα της εκ των προτέρων αξιολόγησης και 

περιλαµβάνει σύνθετα και αλληλένδετα ζητήµατα που θα παράσχουν τη βάση για την 

εκτίµηση της καταλληλότητας της προτεινόµενης στρατηγικής. Οι κύριες πτυχές που 

εξετάζονται στο πλαίσιο της ενότητας αυτής είναι: η συνέπειά της στρατηγικής και η 

ενδεχόµενη επικινδυνότητα κατά την υλοποίηση της στρατηγικής/ προτεραιοτήτων που 

επελέγησαν. Ειδικότερα: 

 

• Η δικαιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής. Αυτό θα απαιτήσει µια ανάλυση 

των σχέσεων και της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των διαφορετικών 

προτεραιοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της συµβολής κάθε προτεραιότητας στους 

στόχους του προγράµµατος και πώς ο συνδυασµός  προτεραιοτήτων  θα συµβάλει 

στην επίτευξη αυτών των στόχων. Ο βαθµός στον οποίο οι οικονοµικοί πόροι είναι 

επαρκείς, πρέπει επίσης να εξετασθεί. Οποιαδήποτε ενδεχόµενη σύγκρουση µεταξύ 

των προτεραιοτήτων πρέπει να εντοπισθεί,  να εξεταστεί και να τεκµηριωθεί. Ο 

Σύµβουλος Αξιολόγησης πρέπει, επίσης, να εξετάσει εάν ένας εναλλακτικός 

"συνδυασµός στρατηγικής και προτεραιοτήτων" είναι πιθανά καταλληλότερος για 

την επίτευξη των  στόχων του προγράµµατος.  

 

• Η επικινδυνότητα κατά την εφαρµογή της στρατηγικής δηλ. η εκτίµηση του βαθµού 

ενδεχόµενης επικινδυνότητας που ενυπάρχει κατά την υλοποίηση της στρατηγικής/ 

προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί. Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης πρέπει να προτείνει 

παράλληλα µεθόδους πιθανής ελαχιστοποίησης των κινδύνων αυτών. Παραδείγµατος 

χάριν σε ποιο βαθµό έχουν ληφθεί υπόψη οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η πρόταση των 

καινοτόµων πολιτικών και πώς µπορούν αυτοί οι κίνδυνοι να ελαχιστοποιηθούν; Η εκ 

των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να ερευνήσει και να αξιολογήσει την ισορροπία 

µεταξύ των περισσότερο τυποποιηµένων µέτρων που είναι "ευκολότερο" να 

υλοποιηθούν και εκείνων που είναι εγγενώς πιο επικίνδυνα αλλά µπορεί να έχουν 

µεγαλύτερες επιπτώσεις. 

 

Τα κύρια ζητήµατα που καλείται να εξετάσει ο Σύµβουλος Αξιολόγησης στην ενότητα αυτή 

είναι τα ακόλουθα: 

 

• Σε βάθος ανάλυση των στόχων και προτεραιοτήτων. Η ανάλυση αυτή θα 

αναδεικνύει το βαθµό στο οποίο οι στόχοι και προτεραιότητες που έχουν τεθεί 

ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί όσο και στην ιεράρχηση 

αυτών.   

• Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής  
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o Ανάλυση της σχέσης και της αλληλοσυµπληρωµατικότητας των 

προτεραιοτήτων 

o Αξιολόγηση της καταλληλότητας του «µείγµατος πολιτικής»  

o Εκτίµηση της συµβολής κάθε προτεραιότητας στους τεθέντες στόχους  

o Εκτίµηση της επάρκειας των διαθέσιµων πόρων  

o Προτάσεις για βελτιώσεις που αφορούν στη στρατηγική του Προγράµµατος  

• Εκτίµηση κινδύνων / δυσχερειών   

o Ανάδειξη πιθανών κινδύνων / δυσχερειών κατά την υλοποίηση των  

στρατηγικών και των προτεραιοτήτων που επελέγησαν  

o Ανάλυση των µεθόδων  ελαχιστοποίησης των κινδύνων 

o Αξιολόγηση της ισορροπίας µεταξύ «ευκολότερων –τυποποιηµένων» 

µέτρων και «επισφαλών» αλλά µε µεγαλύτερες επιπτώσεις  

 

• ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής µε τις 

περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και τις κοινοτικές στρατηγικές 

κατευθύνσεις 

 

∆εδοµένης της αυξανόµενης έµφασης στη στρατηγική φύση της πολιτικής συνοχής και της 

ανάγκης για συµβολή της στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, σηµαντική 

συνιστώσα της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι η εξέταση της συνάφειας της 

προτεινόµενης στρατηγικής µε τις εθνικές πολιτικές, καθώς και τις κοινοτικές πολιτικές 

που περιγράφονται στις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις.  

Οι Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις προσδιορίζουν τις κοινοτικές προτεραιότητες(π.χ. 

για το περιβάλλον, τις µεταφορές, την ενέργεια) , οι οποίες θα πρέπει να υποστηριχθούν 

από την πολιτική συνοχής µε σκοπό την ενίσχυση των συνεργιών µε τη Στρατηγική της 

Λισσαβόνας. Αποτελούν τη βάση για την προετοιµασία των Εθνικών  Στρατηγικών 

Πλαισίων Αναφοράς και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Εποµένως είναι σηµαντικό να 

πιστοποιήσει η εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση αυτές τις συνέργιες και τη 

δυνατότητα να υλοποιηθούν παρεµβάσεις σχετικές µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. 

 Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει  να εξετάσει, επίσης  την αλληλεπίδραση  και τη 

συνάφεια των προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε το Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς  και τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις.  

Παράλληλα, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει αφού εξετάσει τις εθνικές 

πολιτικές/προτεραιότητες να αξιολογήσει την συνεκτικότητα του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος µε αυτές.  
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Τα ειδικά θέµατα που θα πρέπει να εξετασθούν στην ενότητα αυτή περιλαµβάνουν  την 

αξιολόγηση της συνεκτικότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τις Εθνικές και τις 

Κοινοτικές πολιτικές και προτεραιότητες, όπως :   

� Αξιολόγηση της συνάφειας και της συµβολής της στρατηγικής στους στόχους της 

Λισσαβόνας  

� Αξιολόγηση της συνάφειας της στρατηγικής µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές 

Κατευθύνσεις 

� Αξιολόγηση της συνάφειας των προτεραιοτήτων του Προγράµµατος µε το Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς  

Η Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση απαιτεί τα κράτη µέλη να 

αποτιµήσουν τις επιπτώσεις των σχεδίων και των προγραµµάτων στο περιβάλλον. Στο 

πλαίσιο αυτό για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από το 

ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής και πιθανά για τις δράσεις που αφορούν υποδοµές και 

συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ θα πρέπει να γίνει εκπόνηση της Στρατηγικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης µε βάση εγκύκλιο που θα εκδοθεί από τη ∆.Α. του ΚΠΣ σε 

συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

Σε αυτή την ενότητα της εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγησης, ο Σύµβουλος 

Αξιολόγησης πρέπει να αξιολογήσει  πώς τα συµπεράσµατα της Στρατηγικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης έχουν ληφθεί υπόψη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα( η 

εκπόνηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης θα αποτελέσει ξεχωριστή 

διαδικασία ανεξάρτητη από την ανάθεση της εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγησης των 

Προγραµµάτων αυτών). 

 Για όλα τα προγράµµατα, επίσης, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης πρέπει να εκτιµήσει εάν η 

ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και θέµατα µη-διάκρισης έχουν ληφθεί υπόψη 

κατάλληλα.  

 

• ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και 

επιπτώσεων  

 

Τα Προγράµµατα απαιτείται να περιέχουν έναν περιορισµένο αριθµό δεικτών µε τους 

ποσοτικοποιηµένους στόχους που θα επιτευχθούν µέχρι το τέλος της προγραµµατικής 

περιόδου.  

Οι δείκτες εκροών, αποτελέσµατος και επιπτώσεων και οι στόχοι τους πρέπει να 

προετοιµασθούν µε ευθύνη της αρµόδιας αρχής για το σχεδιασµό του Προγράµµατος να 

περιληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 
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Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης πρέπει να επιβεβαιώσει την αντιστοιχία µεταξύ των στόχων και 

των δεικτών που έχουν προσδιορισθεί, καθώς επίσης και να ελέγξει την ακρίβεια των 

στοιχείων µε βάση την προηγούµενη εµπειρία και τις κατάλληλες συγκριτικές µετρήσεις.  

Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης πρέπει, επίσης, να ελέγξει τις υποθέσεις και τις παραδοχές που 

διαµορφώνουν τους στόχους και να υποβάλει συστάσεις για βελτιώσεις, εάν κρίνεται 

απαραίτητο.  

Τόσο οι αρµόδιοι για το σχεδιασµό, όσο και ο Σύµβουλος Αξιολόγησης πρέπει να 

επιδιώξουν να εξασφαλισθεί ένα σύστηµα  δεικτών το οποίο θα παραµένει εύχρηστο και 

διαχειρίσιµο. 

Τα ειδικότερα θέµατα που θα πρέπει να αντιµετωπίσει η εκ των προτέρων αξιολόγηση 

στην ενότητα αυτή αφορούν : 

 

• Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εφικτότητας των ποσοτικοποιηµένων 

στόχων  

• Ανάλυση των  υποθέσεων και παραδοχών που διαµορφώνουν τους στόχους και τα 

αποτελέσµατα . 

 

Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης, επίσης, θα πρέπει να εκτιµήσει την πιθανή επίπτωση της 

στρατηγικής στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, όπως καθορίζονται στις 

Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές και τους στόχους της Κοινότητας στους τοµείς 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την αύξηση του ποσοστού συµµετοχής του εργατικού 

δυναµικού και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. Υπάρχει περίπτωση να 

ζητηθεί από τον Σύµβουλο, ειδικά στα πολύ µεγάλα προγράµµατα,  η επίπτωση των 

χρηµατοδοτήσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής στους δοµικούς 

δείκτες της στρατηγικής της Λισσαβόνας .  

Ανάλογα µε τους στόχους του, το  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει 

εκτίµηση των επιπτώσεων αναφορικά µε τον αριθµό ή το είδος των θέσεων εργασίας που 

δηµιουργούνται ή την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή ο 

Σύµβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να επιβεβαιώσει τους δείκτες αυτούς. 

Στην περίπτωση των κοινών ή κεντρικών δεικτών (core indicators) ο Σύµβουλος 

Αξιολόγησης πρέπει να αξιολογήσει τη συνεκτικότητα των δεικτών αυτών µε  τους 

στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο  (π.χ.Επίπεδο ΕΣΠΑ).  

Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης µπορεί να συνεργαστεί εφόσον ζητηθεί µε την ∆ιαχειριστική 

Αρχή ή  άλλη αρµόδια αρχή για τον καθορισµό λεπτοµερούς επιπέδου  δεικτών 

παρακολούθησης που δεν θα εµφανιστούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αλλά θα είναι 

απαραίτητοι για τη ∆ιαχειριστική Αρχή για την  παρακολούθηση της υλοποίησης του 
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προγράµµατος .(Εάν απαιτηθεί θα σταλούν επιπλέον οδηγίες για την συγκεκριµένη 

ενότητα.)  

 

• ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Εξέταση των προτεινοµένων συστηµάτων/ διαδικασιών 

εφαρµογής 

 

Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα περιέχουν στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής µεταξύ των άλλων 

λεπτοµέρειες σχετικά µε τον προσδιορισµό των οργανισµών και των διαδικασιών για τα 

συστήµατα εφαρµογής, ελέγχου και αξιολόγησης, τις ρυθµίσεις συνεργασίας, τη 

δηµοσιότητα και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων για την 

κάλυψη των απαιτήσεων πληρωµής, ελέγχου και αξιολόγησης. Η ποιότητα αυτών των 

συστηµάτων εφαρµογής είναι ουσιαστική για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. 

Σ' αυτό το στάδιο της αξιολόγησης, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης  πρέπει να αξιολογήσει τις 

∆ιατάξεις Εφαρµογής που προτείνονται για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση 

του προγράµµατος και λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία από την προηγούµενη 

προγραµµατική περίοδο  να αξιολογήσει τους πιθανούς  κινδύνους  που θα εµποδίσουν 

την εφαρµογή του προγράµµατος, ενώ θα πρέπει να υποβάλλει συστάσεις για τις 

προληπτικές ενέργειες.  

Η ποιότητα και η έκταση των ρυθµίσεων συνεργασίας (εταιρική σχέση) πρέπει να 

αποτελέσουν αντικείµενο της εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγησης.  

 

Τα βασικά ζητήµατα στην Ενότητα αυτή είναι :  

 

• Η αξιολόγηση των διατάξεων εφαρµογής που προτείνονται για την διαχείριση, έλεγχο 

και αξιολόγηση του προγράµµατος  

• Η αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και δυσχερειών στην εφαρµογή και συστάσεις για 

βελτιώσεις / ελαχιστοποίηση κινδύνων  

• Η  αξιολόγηση της συµβολής της Εταιρικής σχέσης στην ποιότητα της υλοποίησης και 

παρακολούθησης  

 

• Λοιπά Θέµατα 

 

Ι) Η συµβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην εκτίµηση της 

χωρικής διάστασης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων   

Η επίτευξη της χωρικής συνοχής αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής συνοχής  της Ε.Ε 

και πρέπει να αποτυπώνεται τόσο στο ΕΣΠΑ όσο και στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 
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Η εκ των προτέρων αξιολόγηση η οποία εκπονείται παράλληλα µε την κατάρτιση των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων θα συµβάλει στην ανάδειξη της συµβολής των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της  προγραµµατικής περιόδου  2007-2013 στην µείωση 

των χωρικών ανισοτήτων  εντός των «εδαφικών ορίων» παρέµβασης των προγραµµάτων. 

Για το σκοπό αυτό  η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να συµβάλλει για τα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα που περιλαµβάνουν στην δοµή τους και την χωρική 

διάσταση: 

• στο προσδιορισµό  συγκεκριµένων υποπεριοχών µε βάση τα ιδιαίτερα χωρικά 

χαρακτηριστικά τους (αστικά κέντρα, αγροτικές περιοχές, αραιοκατοικηµένες, 

ορεινές νησιωτικές) και στην ανάδειξη των αναγκών  που  έχουν οι συγκεκριµένες 

περιοχές µε βάση αυτά τα ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά   

• στην εκτίµηση του βαθµού που η επιλεχθείσα στρατηγική του προγράµµατος  είναι 

συνεκτική   και στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών  των συγκεκριµένων 

υποπεριοχών που έχουν προσδιορισθεί στην προηγούµενη ενότητα,  

• την εκτίµηση του βαθµού που οι επιµέρους άξονες προτεραιότητας του 

προγράµµατος  ενσωµατώνουν / προβλέπουν παρεµβάσεις για την κάλυψη των  

αναγκών των περιοχών  αυτών. 

•  στην εκτίµηση των αναµενόµενων επιπτώσεων   στις συγκεκριµένες υποπεριοχές. 

από την εφαρµογή του προγράµµατος.  

 

Τα δύο πρώτα ανωτέρω σηµεία θα εξετασθούν  σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 

ενώ τα δύο τελευταία σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας. 

 

ΙΙ) Κοινοτική Προστιθέµενη Αξία 

Καθ’ όλη τη διάρκεια κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα πρέπει να 

επιδειχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη µεγιστοποίηση της κοινοτικής προστιθέµενης αξίας. 

Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να αξιολογήσει την συµβολή του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος  στην εξασφάλιση της µεγιστοποίησης της κοινοτικής προστιθέµενης αξίας 

και να την συµπεριλάβει στις υποβληθείσες για το πρόγραµµα συστάσεις του. Αυτή η 

έννοια µπορεί να καθοριστεί βάσει των κατωτέρω  κριτηρίων: 

• Η οικονοµική και κοινωνική συνοχή, 

• Η προστιθέµενη αξία της πολιτικής που εφαρµόζεται σε σχέση µε τις κοινοτικές 

προτεραιότητες, 

• Η οικονοµική προστιθέµενη αξία, από την άποψη της προσθετικότητας και της 

αύξησης της αποδοτικότητας κεφαλαίου (µόχλευση), 

• Η προστιθέµενη αξία του συστήµατος των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, 

συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας, του πολυετούς προγραµµατισµού, της 

παρακολούθησης, της αξιολόγησης και της υγιούς οικονοµικής διαχείρισης, και 
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• Η προστιθέµενη αξία που προέρχεται από την ανταλλαγή των εµπειριών και τη 

δικτύωση σε διεθνές, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.  

Η παραπάνω αξιολόγηση θα είναι ποιοτικού και όχι ποσοτικού χαρακτήρα µε περιγραφικές 

αναφορές βασιζόµενη βέβαια και στην αρχή της αναλογικότητας σε σχέση µε τα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 

ΙΙΙ) ΕΚΤ 

Αναφορικά µε τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που θα συγχρηµατοδοτηθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  (ΕΚΤ) στο Παράρτηµα Ι της παρούσας  Εγκυκλίου υπάρχει 

αναλυτική αναφορά σε επιπλέον ζητήµατα τα οποία, ως αποτέλεσµα συνεργασίας µε την 

ΕΥΣΕΚΤ, θα πρέπει να εξετασθούν στo πλαίσιo της εκ των προτέρων αξιολόγησης από τον 

Σύµβουλο Αξιολόγησης. Τα επιπλέον αυτά ζητήµατα αφορούν στις βασικές συνιστώσες της 

αξιολόγησης της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και των προσδιορισθέντων αναγκών, της 

αξιολόγησης της συνέπειας της στρατηγικής και της εξέτασης της συνεκτικότητας της 

στρατηγικής µε τις περιφερειακές, εθνικές πολιτικές και κοινοτικές στρατηγικές 

κατευθύνσεις.  

 

Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη συστηµατική διαδικασία ανάδρασης (feed back) 

στην προετοιµασία των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και της εκ των προτέρων 

αξιολογήσεων τους  ανάµεσα στις  ∆ιαχειριστικές Αρχές ή  τις άλλες αρµόδιες αρχές για 

την εκπόνηση της εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγησης µε τους Συµβούλους 

Αξιολόγησης (µε συχνές και τακτικές τεχνικές συσκέψεις, έγκαιρη επίλυση προβληµάτων, 

καθοδήγηση, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση των επιµέρους εργασιών) για τη βελτίωση 

της ποιότητας των υπό σχεδιασµό  Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, αλλά και των εκ των 

προτέρων (ex ante) αξιολογήσεών τους.  

 

4. ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Η Έκθεση της εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγησης  πρέπει να διαβιβαστεί στη Ε.Ε. 

µαζί µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 

 

5. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

 

Προτείνεται να υπάρχουν τρία παραδοτέα τα οποία να προβλέπονται στη Σύµβαση την 

οποία θα υπογράψει ο Σύµβουλος Αξιολόγησης : 

  

• 1ο Παραδοτέο: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1–3: Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής 

ανάλυσης και των προσδιορισθεισών αναγκών, Αξιολόγηση της  συνέπειας της 
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στρατηγικής, Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής µε τις 

περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και τις κοινοτικές στρατηγικές 

κατευθύνσεις. Το παραδοτέο αυτό περιλαµβάνει ανάλυση της πρώτης, δεύτερης και 

τρίτης συνιστώσας της αξιολόγησης (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-3, όπως αναλύεται ανωτέρω), το 

οποίο θα πρέπει να υποβληθεί εντός ενός µηνός από την ανάθεση του έργου.  

• 2ο Παραδοτέο: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 4-5: Αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων 

και επιπτώσεων, Εξέταση των προτεινοµένων συστηµάτων /διαδικασιών 

εφαρµογής. Το παραδοτέο αυτό περιλαµβάνει ανάλυση της τέταρτης και πέµπτης 

συνιστώσας της αξιολόγησης (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 4-5, όπως αναλύεται ανωτέρω), το οποίο θα 

πρέπει να υποβληθεί έως το τέλος Σεπτεµβρίου 2006. 

• 3ο Παραδοτέο: Τελική Έκθεση της εκ των Προτέρων Αξιολόγησης. Στην  Έκθεση 

αυτή που θα υποβληθεί στη ∆ιαχειριστική Αρχή ή  άλλη αρµόδια αρχή µε κοινοποίηση 

στη ∆Α ΚΠΣ και που αποτελεί το βασικό παραδοτέο του έργου του, ο Αξιολογητής, 

λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 

θα παρουσιάσει το αποτέλεσµα των εργασιών του στα πλαίσια των Ενοτήτων 1-5 που 

αναφέρθηκαν προηγούµενα. Η ηµεροµηνία υποβολής του παραδοτέου θα συνάδει µε 

την προβλεπόµενη υποβολή των Ε.Π. στην Ε.Ε.  

 Η έκθεση θα διαρθρώνεται ενδεικτικά ως ακολούθως: 

� Περίληψη συµπερασµάτων και εισηγήσεων (και στα αγγλικά ή γαλλικά - µέχρι 
10 σελίδες) 

� ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και των 
προσδιορισθέντων αναγκών 

� ΕΝΟΤΗΤΑ   2  - Αξιολόγηση της  συνέπειας της στρατηγικής  

� ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής µε τις 
περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις 

� ΕΝΟΤΗΤΑ   4 - Αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων  

� ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Εξέταση των προτεινοµένων συστηµάτων /διαδικασιών 
εφαρµογής 

� Παραρτήµατα. 

 

Παράλληλα ο Σύµβουλος Αξιολόγησης θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή µια σύντοµη 

έκθεση στην οποία θα περιγράφει  τη διαδικασία της εκ των προτέρων (ex ante) 

αξιολόγησης, τα κύρια συµπεράσµατα και το βαθµό στον οποίο οι συστάσεις του 

ενσωµατώθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.  

Πέραν των προαναφερθεισών εκθέσεων οι Σ.Α. θα συντάσσουν, εφόσον τους ζητηθεί από 

τη ∆ιαχειριστική Αρχή ή  άλλη αρµόδια αρχή, περιοδικές αναφορές αξιολόγησης - το 

περιεχόµενο των οποίων είναι συµβατό µε το έργο του όπως περιγράφηκε στο  κεφάλαιο 3 

και υποστηρίζουν την Αναθέτουσα Αρχή στις διαδικασίες διαβούλευσης του Ε.Π. µε την 

Ε.Ε. και προβαίνουν στις ενδεχόµενες αναγκαίες προσαρµογές της έκθεσης τους.  



 

Μητροπόλεως 3 , 10557 Αθήνα, τηλ. 210 3726 000, fax. 210 3726 028 

www.ggea.gr, e-mail: eyssaap@mnec.gr 

Η υποβολή µεθοδολογίας για την εκ των προτέρων  αξιολόγηση ως διακριτού 

παραδοτέου (καθώς και η προσθήκη λοιπών παραδοτέων) είναι προαιρετική και µπορεί να 

συµπεριληφθεί στις σχετικές συµβάσεις εφόσον η κάθε ∆ιαχειριστική Αρχή ή  άλλη 

αρµόδια αρχή το κρίνει απαραίτητο. 

 

6. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Το κόστος της εκ των προτέρων αξιολόγησης που ανατίθεται σε εξωτερικούς αξιολογητές 

(Συµβούλους Αξιολόγησης) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό της Τεχνικής Βοήθειας 

των Επιχειρησιακών  Προγραµµάτων της περιόδου 2000-2006, όχι όµως στα πλαίσια του 

νέου µέτρου για την προετοιµασία της 4ης προγραµµατικής περιόδου, αλλά από τα Μέτρα 

Τεχνικής Βοήθειας Κωδικός Β.5.1. Αξιολόγηση.  

 

 

7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Λόγω του περιορισµένου χρόνου υπάρχει η ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών 

ανάθεσης. Για να αναληφθεί έγκαιρα το έργο της εκ των προτέρων αξιολόγησης  

προτείνεται η δυνατότητα που δίνει το Προεδρικό ∆ιάταγµα 4 για χρήση της διαδικασίας 

απευθείας ανάθεσης µε διαπραγµάτευση µετά από την υποβολή τριών τουλάχιστον 

προσφορών (Άρθρο 3 παρ.3) µε ποσό ανάθεσης έως 130.000 € συν το ΦΠΑ ή της 

διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγµατεύσεων (Άρθρο 3 παρ.2) µε ποσό 

ανάθεσης έως 90.000 € συν το ΦΠΑ. 

∆εδοµένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα απαιτηθεί να γίνει µια συνολική εκ των 

προτέρων αξιολόγηση για ένα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα η οποία θα προκύψει από την 

σύνθεση επί µέρους αξιολογήσεων που θα έχουν γίνει σε επίπεδο τοµέων ή περιφερειών, 

στο Σύµβουλο Αξιολόγησης που θα αναλάβει αυτή την σύνθεση (δηλ. στο Σύµβουλο 

Αξιολόγησης που θα αναλάβει το έργο από την ∆ιαχειριστική Αρχή υφιστάµενου Ε.Π. που 

θα έχει οριστεί σύµφωνα µε την 3η Εγκύκλιο για την Κατάρτιση Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων της Προγραµµατικής  Περιόδου 2007-2013 ως ο συντονιστικός φορέας για 

την εκπόνηση του νέου Ε.Π.) προτείνεται η πρόβλεψη συνολικής αµοιβής µέχρι ποσού 

130.000 € κάνοντας χρήση της δυνατότητας του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 4.  

Πρακτικά αυτό που προτείνεται είναι: 

1. Ο φορέας που έχει την ευθύνη συντονισµού για την εκπόνηση ενός Ε.Π. της 

περιόδου 2007-2013 που προκύπτει ως η σύνθεση επί µέρους τοµέων ή 

περιφερειών σύµφωνα µε την τρέχουσα «αρχιτεκτονική» των προγραµµάτων 
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της περιόδου 2000-2006, να αναθέσει το έργο σύµφωνα µε τις διαδικασίες του 

Π∆ 4/2002 µέχρι του ποσού των 130.000 €.  

2. Οι φορείς που προηγούµενα αναφέρονται ως επί µέρους, θα αναθέσουν µε τις 

ίδιες διαδικασίες, αλλά µέχρι του ποσού των 90.000 €. 

∆εν θα έχει δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία ανάθεσης της εκ των προτέρων 

αξιολόγησης ενός Προγράµµατος ο προσφέρων ή οποιοδήποτε µέλος του σε περίπτωση 

ένωσης εταιρειών, κοινοπραξίας κ.λ.π. ο οποίος έχει αναλάβει για λογαριασµό της 

Αναθέτουσας Αρχής οποιαδήποτε µελέτη / εµπειρογνωµοσύνη που αφορά άµεσα στην 

κατάρτιση  του ανωτέρω Προγράµµατος (Εγκύκλιος µε αριθµ 48890/ΕΥΣΣΑΑΠ 2400/13-

12-04). 

Τουλάχιστον ένα µέλος του προσφέροντα (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) θα πρέπει κατά τα 

τελευταία πέντε έτη µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς να έχει εµπειρία σε 

τοµείς : αξιολόγησης προγραµµάτων, περιφερειακής ανάπτυξης και προγραµµατισµού, 

σχεδιασµού και διαχείρισης προγραµµάτων.  

Ο Υπεύθυνος Έργου και τουλάχιστον ένα µέλος της Οµάδας Έργου του προσφέροντα θα 

πρέπει να έχουν εµπειρία και σηµαντική δραστηριότητα στους τοµείς που αναφέρονται 

στην προηγούµενη παράγραφο και τουλάχιστον σε θέµατα αξιολόγησης 

συγχρηµαδοτούµενων από την Ε.Ε. προγραµµάτων. 

Για λόγους κοινής προσέγγισης στο ζήτηµα των προδιαγραφών, παραθέτουµε σε 

Παράρτηµα (Παράρτηµα ΙΙ) ενδεικτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 

διαµόρφωσε η ∆.Α. του Κ.Π.Σ. για την ανάθεση του έργου της ex ante αξιολόγησης του 

ΕΣΠΑ.  

 

8. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Λόγω του περιορισµένου χρόνου που υπάρχει και της ανάγκης για επιτάχυνση των 

διαδικασιών ανάθεσης, για να αναληφθεί έγκαιρα το έργο της εκ των προτέρων 

αξιολόγησης, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα: 

• Ιούνιος 2006 : Προετοιµασία και ανάθεση των αξιολογήσεων. 

• Υποβολή παραδοτέων όπως ορίστηκαν προηγούµενα στο Κεφάλαιο 5. 
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• Συµβατική διάρκεια του έργου (συµβάσεις µε ΣΑ) : Μέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006,µε 

δικαίωµα παράτασης δίχως αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου, προκειµένου να 

υπάρχει χρόνος για πιθανές βελτιώσεις  - προσαρµογές των Προγραµµάτων (εποµένως 

και των  Εκθέσεων της εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγησης)  στο πλαίσιο της 

διαδικασίας έγκρισής τους από την Ε.Ε. 

 

 

                                                                     O Γενικός Γραµµατέας 

 

 

                                                              Κωνσταντίνος Μουσουρούλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Η ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 
1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Για τα προγράµµατα του ανθρώπινου δυναµικού που συγχρηµατοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, η αξιολόγηση πρέπει να αρχίσει µε µια γενική ανάλυση 

πλεονεκτηµάτων – µειονεκτηµάτων (SWOT ANALYSIS) του ανθρώπινου δυναµικού 

ακολουθώντας  µια πιο λεπτοµερή ανάλυση των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 Κανονισµού ΕΚΤ. Η αξιολόγηση πρέπει να αξιοποιήσει την ανάλυση που έχει γίνει 

στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ∆Α) και την Κοινωνική Ενσωµάτωση 

(ΕΣ∆ΕΝ), ως πλαίσιο αναφοράς και να είναι προσανατολισµένη προς τις ανάγκες της 

επόµενης προγραµµατικής περιόδου. Η ανάλυση πρέπει να καλύψει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα ζητήµατα:  

 

• εντοπισµό των σηµαντικότερων αναγκών και σηµαντικών τάσεων στην αγορά 

εργασίας (προσαρµοστικότητα της αγοράς εργασίας, πρόσβαση στην απασχόληση για 

τον καθένα, της κοινωνικής ενσωµάτωσης, της αύξησης του ανθρώπινου δυναµικού, 

της δικτύωσης των σχετικών εταίρων και στα πλαίσια του Στόχου Σύγκλισης 

επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας) 

• προσδιορισµό των βασικών (υποτιθέµενων) αιτιών των αποκλίσεων   

• Απαρίθµηση των εναλλακτικών ενεργειών σε σχέση µε τις σηµαντικότερες ανάγκες  

• Εξωτερική ανάλυση  των κινδύνων και των ευκαιριών 

• Εσωτερική ανάλυση των δυνατών σηµείων και προσδιορισµό των  αδυναµιών  

• Προσδιορισµός των γενικών και των συγκεκριµένων πολιτικών στις οποίες η στήριξη 

από το ΕΚΤ µπορεί να φέρει µια σηµαντική επίδραση λαµβάνοντας υπόψη τα 

σοβαρότερα προβλήµατα  σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

• Αποτίµηση των εµπειριών, πεπραγµένων, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων της 

περιόδου προγραµµατισµού 2000-2006 που πρέπει να συµπεριληφθούν. [Επιπλέον 

αξιολογικά στοιχεία είναι διαθέσιµα από την εκ των προτέρων αξιολόγηση, την 

ενδιάµεση αξιολόγηση και την ενηµέρωση της ενδιάµεσης αξιολόγησης της περιόδου 

2000-2006, καθώς επίσης και από τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις της περιόδου 
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1994-1999. Θα µπορούσαν επιπλέον να αξιοποιηθούν ειδικές αξιολογήσεις επιµέρους 

δράσεων που συγχρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ όπως (π.χ. Αξιολόγηση ενεργειών 

κατάρτισης στο Γ’ ΚΠΣ, Μελέτη παρακολούθησης και αξιολόγησης της κοινωνικής 

διάστασης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Μελέτη αξιολόγησης των δράσεων που 

συµβάλλουν στη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των 

γυναικών,2 εις βάθος αξιολόγηση επιλεγµένων Μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο της 

ενηµέρωσης της ενδιάµεσης αξιολόγησης των Ε.Π., αξιολόγηση της κατάρτισης στα 

ΠΕΠ στο πλαίσιο της ενηµέρωσης της ενδιάµεσης αξιολόγησης,  µελέτη αξιολόγησης 

των προγραµµάτων επιχορήγησης των Νέων Θέσεων Εργασίας 1998-2000, την ex 

post αξιολόγηση του ΕΚΤ στο Β΄ΚΠΣ κλπ) Όπου  έχουν επίσης εκπονηθεί ειδικές 

αξιολογήσεις σχετικά µε ιδιαίτερα θέµατα ή πτυχές εφαρµογής τα συµπεράσµατα και 

αυτών των αξιολογήσεων θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν.] 

 

2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

 

Για τα προγράµµατα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού που 

συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ο κανονισµός ΕΚΤ 

υπογραµµίζει ότι οι πόροι του ΕΚΤ στοχεύουν στις σηµαντικότερες ανάγκες 

προκειµένου να επέλθουν σηµαντικά αποτελέσµατα (συγκέντρωση). Οι ενέργειες 

πρέπει να προωθούν τους στόχους της Λισσαβόνας καθώς και τις προτεραιότητες και 

τους στόχους του κάθε κράτους µέλους στα πλαίσια του Εθνικού Προγράµµατος 

Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση καθώς και του ΕΣ∆ΕΝ. Το 

κράτος µέλος πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στην εφαρµογή συγκεκριµένων 

συστάσεων για τις πολιτικές απασχόλησης3 και κοινωνικής ενσωµάτωσης4 ιδιαίτερων 

για κάθε χώρα που συµφωνούνται σε επίπεδο ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκ των 

προτέρων (ex ante)  αξιολόγηση πρέπει να αντιµετωπίσει τα ακόλουθα ζητήµατα:  

 

• Αξιολόγηση της οικονοµικής βαρύτητας κάθε τοµέα πολιτικής σε σχέση µε τις 

σηµαντικότερες ανάγκες που προσδιορίστηκαν και των προτάσεων των εθνικών  

                                            

2
 Στις προαναφερόµενες µελέτες αξιολόγησης αναθέτουσα αρχή ήταν η ΕΥΣΕΚΤ. 

3
 Βλ. Σύσταση του Συµβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά µε την υλοποίηση των πολιτικών 

απασχόλησης των κρατών µελών για την απασχόληση 

4
,Second Report 2004 : Assessment of the Greek NAPincl 2003-2005 at Regional level in the context 

of European Commission’s six key priorities for social inclusion (March 2005), Joint Report on Social 

Inclusion and Social Protection 2006 
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σχεδίων δράσης ΕΣ∆Α και ΕΣ∆ΕΝ για την απασχόληση και την κοινωνική 

ενσωµάτωση, προκειµένου να αξιολογηθεί το τµήµα των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης 

που θα χρηµατοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταµεία (λογική συγκέντρωσης)  

• Αξιολόγηση της σηµασίας και της συνάφειας των συγχρηµατοδοτούµενων εθνικών 

πολιτικών (επιδράσεις στα συστήµατα και δοµές, βιωσιµότητα: το εφικτό και 

παρενέργειες...) 

• Εκτίµηση του βαθµού στον οποίο η παρέµβαση θα µπορούσε να συµβάλει στους 

στόχους της Λισσαβόνας για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (European 

Employment Strategy) και τη στρατηγική ενσωµάτωσης (λογική παρέµβασης – 

intervention logic) 

• Αποτίµηση της ισορροπίας µεταξύ των κατασταλτικών και προληπτικών 

προσεγγίσεων, και 

• Αξιολόγηση για το πώς το κράτος µέλος θα εξασφαλίσει επαρκή εφαρµογή των 

αρχών που αναφέρονται στον κανονισµό ΕΚΤ όπως η εταιρικότητα, η ισότητα των 

φύλων (θετικές δράσεις και mainstreaming), η διακρατική συνεργασία και  

καινοτόµες ενέργειες. (Σύµφωνα µε το Άρθρ. 6 του Κανονισµού του ΕΚΤ, τα Ε.Π. 

θα πρέπει να περιλαµβάνουν µία περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο προωθείται η 

ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες στο σχεδιασµό, την υλοποίηση, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους. Με βάση το παραπάνω, κρίνεται σκόπιµη 

σχετική αναφορά για την ενσωµάτωση του θέµατος σε όλα τα στάδια των Ε.Π. του 

ΕΚΤ, από το Σ.Α.) 

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ   

 

Σε σχέση µε τα προγράµµατα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού που 

συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ( καθώς και τα 

προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, στα οποία η συνιστώσα της 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού είναι σηµαντική), η εκ των προτέρων (ex 

ante) αξιολόγηση πρέπει να αξιολογήσει σε αυτό το πλαίσιο τη συνέπεια του 

προγράµµατος µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων που συντάσσεται βάσει 

των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την 

Απασχόληση και τις συστάσεις για την απασχόληση5 ανά χώρα που συµφωνούνται 

                                            

5
 Βλ. Σύσταση του Συµβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά µε την υλοποίηση των 

πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών για την απασχόληση 
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σε επίπεδο Ε.Ε.Η αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής µε τις Περιφερειακές, 

Εθνικές και Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές πρέπει να βασιστεί σε 

µια σύγκριση µεταξύ των προγραµµατισµένων συγχρηµατοδοτούµενων 

παρεµβάσεων και άλλων εθνικών / περιφερειακών παρεµβάσεων που ακολουθούν 

λίγο πολύ τους ίδιους στόχους. Ειδικότερα: 

 

Α. Εκτίµηση της συνέπειας µε τις τρεις προτεραιότητες του ανθρώπινου δυναµικού 

των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθύνσεων ως ακολούθως: 

1. Εκτίµηση του βαθµού στον οποίο το πρόγραµµα θα συµβάλει στην προσέλκυση 

και διατήρηση περισσοτέρων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και στον 

εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και   

• συµβάλλει στην επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, στη βελτίωση της 

ποιότητας    και της παραγωγικότητας της εργασίας και στην ενίσχυση της 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής  

• προωθεί µια προσέγγιση του κύκλου ζωής στην εργασία 

• εξασφαλίζει ανοικτές αγορές εργασίας για τους αιτούντες εργασία και τα 

µειονεκτούντα άτοµα 

• βελτιώνει την ανταπόκριση στις ανάγκες της  αγοράς εργασίας  

(αντιστοιχεί στη Β΄ και Γ΄ προτεραιότητα του κανονισµού του ΕΚΤ, στις 

Ολοκληρωµένες κατευθυντήριες Γραµµές 16-19, καθώς και στις κατευθύνσεις 

17-20 της ΕΣΑ.) 

         2.  Εκτίµηση του βαθµού στον οποίο το πρόγραµµα θα συµβάλει στη βελτίωση της 

προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και στην ευελιξία 

της αγοράς εργασίας και:  

• µέχρι ποιο σηµείο το πρόγραµµα προωθεί την ευελιξία συνδυασµένη µε την   

ασφάλεια στην απασχόληση και µειώνει την κατάτµηση της αγοράς 

εργασίας 

• ποιες πολιτικές προβλέπονται για να εξασφαλίσουν απασχόληση - αποδεκτή 

αµοιβή και άλλες εξελίξεις στο κόστος εργασίας;  

(αντιστοιχεί στην Α΄ προτεραιότητα του κανονισµού του ΕΚΤ, στις 

Ολοκληρωµένες κατευθυντήριες Γραµµές 21-22, καθώς και στις κατευθύνσεις 

21-22 της ΕΣΑ.) 

 

3. Εκτίµηση του βαθµού στον οποίο το πρόγραµµα θα αυξήσει την επένδυση στο 

ανθρώπινο δυναµικό µέσω της καλύτερης εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων  

• θα επεκτείνει  και θα βελτιώσει την επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό;   



 

 

Μητροπόλεως 3 , 10557 Αθήνα, τηλ. 210 3726 000, fax. 210 3726 028 

www.ggea.gr, e-mail: eyssaap@mnec.gr 

• θα προσαρµόσει τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να 

ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις ικανοτήτων ; 

(αντιστοιχεί στη ∆΄ προτεραιότητα του κανονισµού του ΕΚΤ, στις 

Ολοκληρωµένες κατευθυντήριες Γραµµές 23-24, καθώς και στις κατευθύνσεις 

23-24 της ΕΣΑ.) 

 

Β. Συνέπεια του Τοµέα του Ανθρώπινου ∆υναµικού µε τις άλλες Κοινοτικές 

Στρατηγικές Κατευθύνσεις  

Μέχρι ποιο σηµείο το πρόγραµµα θα συµβάλει στις άλλες ακόλουθες 

προτεραιότητες, όπως την : 

• ∆ιατήρηση  ενός υγιούς εργατικού  δυναµικού, 

• Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην Ε&ΤΑ,  

• ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και την προώθηση του επιχειρηµατικού 

πνεύµατος,  

• Προώθηση µιας κοινωνία της πληροφορίας για όλους,  

• Συµβολή στην ανάπτυξη και αύξηση των θέσεων εργασίας των ∆ήµων,  

• ∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία 

 

Και για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, ο 

Σύµβουλος Αξιολόγησης πρέπει να εκτιµήσει εάν η ισότητα µεταξύ ανδρών και 

γυναικών και θέµατα µη-διάκρισης έχουν ληφθεί υπόψη κατάλληλα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 6 του κανονισµού του ΕΚΤ και το άρθρο 14 του Γενικού Κανονισµoύ. Στα 

Προγράµµατα αυτά ο Σύµβουλος Αξιολόγησης πρέπει να εξετάσει επιπλέον εάν 

προτείνονται οι κατάλληλες ενέργειες και εάν οι προτεινόµενοι οικονοµικοί πόροι 

ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ανάγκες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

                                             

                   

                                                                                               Αθήνα, 14 Απριλίου 2006                     

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ &  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ 

Ε. Υ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ-ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ               

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ        

Ταχ. ∆/νση:  Μητροπόλεως 3, Πλατεία Συντάγµατος    

Ταχ. Κώδ.: 101 80 Αθήνα  

Πληροφορίες:∆.Ιακωβίδης  

Τηλέφωνο:  3726004 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών / Ειδική 

Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και 

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 
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Έργο: Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 

Προϋπολογισµός Εργου:  Eως 130.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) 

Λήξη Εργου : 31.12.2006 

Ηµεροµηνία Λήξης  

Υποβολής Προσφορών : 8 Μαϊου 2006   

  

 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) κατά 75% και Εθνικούς πόρους κατά 25%.   
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                             ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Α.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                               Σελ 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ   3 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   4 

Σχετικό Πλαίσιο Αναφοράς και Θεσµικό Πλαίσιο   4 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 4-7 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  7-11 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 11-12 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  14-16 

2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

2.1. Προθεσµία Υποβολής Προσφορών    16 

2.2. Σύνταξη Προσφορών    17 

2.3. Υποβολή Προσφορών   17 

2.4. Ισχύς Προσφορών   18 

2.5. Περιεχόµενα Φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  18-22 

2.6. Περιεχόµενα Φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  22-23 

2.7. Περιεχόµενα Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  23 
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3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 24-26 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 26-27 

5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ   27  

 

 

Το παρόν τεύχος αποβλέπει στον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων 

υποβολής προσφοράς για την ανάληψη του έργου της «Eκ Tων Προτέρων 

Αξιολόγησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την 

Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» από το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και ειδικότερα την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασµού και 

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών.  

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Αρθρο 3, 

παράγραφο 3 του Π.∆. 4/2002 "Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης 

και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων".  

1.   ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ  

Στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΕΣΠΑ είναι να 

«βελτιστοποιήσει την κατανοµή των δηµοσιονοµικών πόρων και να 

βελτιώσει την ποιότητα του Προγραµµατισµού» (Αρθρο 46 παρ. 2 του 

Γενικού Κανονισµού της Ε.Ε.). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εκ των 

προτέρων αξιολόγησης θα αξιολογηθούν:  

Οι µέσο και µακροπρόθεσµες ανάγκες  

Οι στόχοι που τίθενται προς επίτευξη  

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα  

Οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι  

Η συνεκτικότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής   

Η Κοινοτική Προστιθέµενη Αξία  

Ο βαθµός στον οποίο λαµβάνονται υπόψη στο ΕΣΠΑ Κοινοτικές 
Στρατηγικές Κατευθύνσεις 

Οι εµπειρίες και πεπραγµένα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 
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Η ποιότητα των διαδικασιών / συστηµάτων για την εφαρµογή, την 
παρακολούθηση, την οικονοµική διαχείριση και την αξιολόγηση του 
Προγράµµατος  

 

Με βάση τα προαναφερόµενα, ο ρόλος του Αξιολογητή είναι να παρέχει σε 
όλα τα στάδια προγραµµατισµού τις απαραίτητες εισροές / συστάσεις που 
θα βοηθήσουν τις υπηρεσίες προγραµµατισµού στη διαµόρφωση πολιτικών 
και προτεραιοτήτων καθώς και στη λήψη αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η 
αξιολόγηση αποτελεί µια διαλογική  και επαναληπτική διαδικασία κατά την 
οποία σε κάθε στάδιο προετοιµασίας του ΕΣΠΑ, ο Αξιολογητής απαντάει 
στα σχετικά αξιολογικά ερωτήµατα και παρέχει τις απαραίτητες αναλύσεις 
που αποσκοπούν στην βελτίωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς.     

 

2.   ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

2.1.   Σχετικό Πλαίσιο Αναφοράς και Θεσµικό Πλαίσιο  

Το πλαίσιο στο οποίο θα εκπονηθεί η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
στηρίζεται στα εξής: 

1. Το Σχέδιο Κανονισµού της Ε.Ε. για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

2. Το Εγγραφο Εργασίας «Η Νέα Προγραµµατική Περίοδος, 2007 – 
2013: Μεθοδολογικά Εγγραφα Εργασίας - Εγγραφο Εργασίας για την 
εκ των Προτέρων Αξιολόγηση» της Ε.Ε.   

3. Το Εγγραφο Εργασίας «Η Νέα Προγραµµατική Περίοδος, 2007 – 
2013: Μεθοδολογικά Εγγραφα Εργασίας: ∆είκτες για την 
Παρακολούθηση και Αξιολόγηση: Πρακτικός Οδηγός» της Ε.Ε.  

4. Την 1η Εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙ.Ο.  για την Κατάρτιση του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013   
(23681/ΕΥΣΑΑΠ/882/4.6.2004) 

5. Την 2η Εγκύκλιο  2 που ΥΠ.ΟΙ.Ο. για την Κατάρτιση του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 

6. Το υπό Κατάρτιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς  

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η ανάθεση,  η σύµβαση, καθώς 
και οι σχέσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσφέροντα 
προσφορά διέπονται από τις διατάξεις του Π∆ 4/2002 "Εκτέλεση ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων".  

Τα παραπάνω αναφερόµενα Εγγραφα Εργασίας, Εγκύκλιοι  και Σχέδιο 

ΕΣΠΑ είναι αναρτηµένα στις  ιστοσελίδες της Γενικής Γραµµατείας 

Επενδύσεων και Ανάπτυξης (www.ggea.gr) και www.hellaskps.gr.   
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Για ερωτήµατα που ενδεχόµενα προκύψουν σχετικά µε το παρών τεύχος 

της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 

Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση p.mitsoula@mnec.gr µε τηλεοµοιοτυπία στον 

αριθµό 210 / 3726028 µε την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση 

του ΕΣΠΑ»  

   

2.2. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς αποτελεί ένα κείµενο πολιτικής 

το οποίο διαµορφώνεται στα πλαίσιο του Κειµένου των Κοινοτικών 

Στρατηγικών Κατευθύνσεων και προσδιορίζει τις σχέσεις µεταξύ των 

Κοινοτικών Προτεραιοτήτων αφενός και αφετέρου των εθνικών και 

περιφερειακών προτεραιοτήτων. Το ΕΣΠΑ αποτελείται από δύο µέρη: το 

Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό. Το µεν Στρατηγικό µέρος αναφέρεται 

στη πολιτική σύγκλισης που το κράτος θα εφαρµόσει στο δε επιχειρησιακό 

αναφέρονται τα µεµονωµένα προγράµµατα ως προς τις προτεραιότητες και 

τις  κατανοµές των χρηµατοδοτικών πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.  

∆ιακριτό κεφάλαιο του ΕΣΠΑ αποτελούν οι «∆ιατάξεις Εφαρµογής» όπου 

θα περιγράφονται οι διαδικασίες και µηχανισµοί που θα καθιερωθούν για 

την υλοποίηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση του ΕΣΠΑ.    

Οι βασικές προτεραιότητες πολιτικής για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, 

σύµφωνα µε το πρώτο Σχέδιο – Κείµενο Εργασίας του στρατηγικού 

µέρους του ΕΣΠΑ, προβλέπεται να είναι οι εξής: 

• Σηµαντική ενίσχυση της ισόρροπης Περιφερειακής Ανάπτυξης µε 
έµφαση στην άρση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων. Η 
περιφερειακή ανάπτυξη για την Ελλάδα - µε τα συγκεκριµένα 
οικονοµικά, κοινωνικά και ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά - 
αποτελεί τόσο όρο διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής όσο και 
καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η 
προσπάθεια για την ανάπτυξη της χωρικής συνοχής µε την προώθηση 
διαπεριφερειακών, διακρατικών και διασυνοριακών συνεργασιών. 



 

 

Μητροπόλεως 3 , 10557 Αθήνα, τηλ. 210 3726 000, fax. 210 3726 028 

www.ggea.gr, e-mail: eyssaap@mnec.gr 

• Προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και 
αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων.  Το περιβάλλον και οι 
φυσικοί πόροι συνιστούν ειδικά για την Ελλάδα σηµαντικό οικονοµικό 
απόθεµα και ταυτόχρονα το υπόβαθρο µίας ποιοτικής ανάπτυξης, η 
οποία µε τη σειρά της θα επιφέρει σηµαντικά άµεσα και έµµεσα 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία και την οικονοµία. Στα οφέλη 
αυτά εντάσσονται η προστασία και αναβάθµιση της δηµόσιας υγείας και 
του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού, η διασφάλιση των προοπτικών 
αειφόρου διαχείρισης των βασικών περιβαλλοντικών µέσων καθώς και η 
βαθµιαία στροφή της χώρας σε ένα παραγωγικό µοντέλο ποιοτικής 
ανάπτυξης (development), σε αντιδιαστολή µε αυτό της µονοδιάστατης 
οικονοµικής µεγέθυνσης (growth). Προϋποθέσεις για την προώθηση του 
µοντέλου αυτού είναι η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης 
στις «παραγωγικές» τοµεακές πολιτικές (Γεωργία, Ενέργεια, Βιοµηχανία, 
Τουρισµός, Μεταφορές, Υπηρεσίες -  Εµπόριο), η πλήρης ανάπτυξη των 
περιβαλλοντικών υποδοµών διαχείρισης αποβλήτων & λυµάτων, η 
προστασία - αειφορική χρήση & διαχείριση φυσικών πόρων 
(ατµόσφαιρα, υδατικοί πόροι, έδαφος), η προστασία – αποκατάσταση & 
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, η προστασία - αποκατάσταση & 
αναβάθµιση της ποιότητας του αστικού & δοµηµένου περιβάλλοντος. 

• Ενίσχυση των µεταφορικών και ενεργειακών υποδοµών. Αν και 
κατά το πρόσφατο παρελθόν, έγιναν πολλές επενδύσεις, στους τοµείς 
της υλικής και τεχνολογικής υποδοµής, αυτές χρειάζεται να 
ολοκληρωθούν και να καταστούν λειτουργικές ως ενιαίο ∆ίκτυο παροχής 
υπηρεσιών προσπελασιµότητας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
Οι υποδοµές για τις µεταφορές (µεγάλοι οδικοί άξονες, λιµενικές 
εγκαταστάσεις, εµπορευµατικά κέντρα µε συνδυασµένες µεταφορές κλπ) 
είναι αναγκαίο να ολοκληρωθούν. Το ίδιο ισχύει και για τις υποδοµές 
των ενεργειακών δικτύων.  

• Προώθηση της στοχευµένης επιχειρηµατικότητας και της 
εξωστρέφειας µε τη δηµιουργία ευνοϊκού επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, τόσο για την αναβάθµιση της ποιότητας της εγχώριας 
επιχειρηµατικότητας, όσο και για την προσέλκυση διεθνούς 
επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην Ελλάδα. Έµφαση 
θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση µίας επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
εξωστρεφούς, που οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλής προστιθέµενης αξίας, που ενσωµατώνουν γνώση, 
περιβαλλοντική µέριµνα και καινοτοµία. Απαιτούνται εποµένως 
δραστικές βελτιώσεις στους τοµείς της µη τεχνολογικής καινοτοµίας, της 
δηµιουργικότητας και της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στους τοµείς του τουρισµού και του 
πολιτισµού, οι οποίοι αποτελούν προνοµιακά πεδία ευκαιριών για 
άσκηση διεθνώς ανταγωνιστικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

• Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο. Το ποσοστό των δηµόσιων δαπανών για 
εκπαίδευση εξακολουθεί να είναι χαµηλότερο από ό,τι στις περισσότερες 
χώρες της ΕΕ-25. Η διακίνηση της γνώσης µεταξύ πανεπιστηµίων και 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν είναι ικανοποιητική. Παρατηρείται, 
επίσης, αναντιστοιχία µεταξύ των αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας 
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και των εκροών από το εκπαιδευτικό σύστηµα, ενώ δεν έχουν 
αξιοποιηθεί σε επαρκή βαθµό µορφές εκπαίδευσης όπως π.χ. δια βίου 
µάθηση, συστήµατα επανεκπαίδευσης και κατάρτισης, που ήδη έχουν 
αποδώσει σηµαντικά αποτελέσµατα σε άλλες χώρες. Έµφαση θα δοθεί 
στην ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, στην προώθηση - µε 
ενεργά µέτρα πολιτικής - της ισότητας των δύο φύλων , στην εφαρµογή 
αποτελεσµατικότερων ενεργών και προληπτικών µέτρων για την αγορά 
εργασίας, στη στενότερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε 
την αγορά εργασίας, στην προώθηση και εργασιακή ενσωµάτωση 
κοινωνικά ευπαθών οµάδων (όπως ιδιαίτερα τα άτοµα µε αναπηρία, οι 
έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήµατα κλπ), στη βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και της πρόσβασης των πολιτών 
σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας κλπ.   

• Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και βελτίωση της 
διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης. Για την επίτευξη 
του επιθυµητού αποτελέσµατος µεγάλη σηµασία έχει η στοχευµένη 
αναµόρφωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος και η πιο αποδοτική - σε 
λογική δικτύου προσανατολισµένου στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα - 
λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών, της γνώσης και των νέων δεξιοτήτων, 
αποτελεί ταυτόχρονα στόχο και µέσο προκειµένου να δηµιουργηθεί µια 
«ανοιχτή διοίκηση» σε µια ανοιχτή κοινωνία, µε περισσότερες ευκαιρίες 
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, υψηλότερη παραγωγικότητα και 
καλύτερη ποιότητα ζωής. 

 

Οι παραπάνω πολιτικές «µεταφράζονται» επιγραµµατικά στους 

ακόλουθους, επτά (7) Στρατηγικούς Άξονες Ανάπτυξης για το ΕΣΠΑ:  

Ο άξονας 1. «Περιφερειακή Ανάπτυξη», ο οποίος συνιστά το 

Περιφερειακό Σκέλος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  

Ο άξονας 2. «Επιχειρηµατικότητα & Εξωστρέφεια»,  

Ο άξονας 3. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας και των Υπηρεσιών 

Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ)»,  

Ο άξονας 4. «Ψηφιακή Σύγκλιση & Αναβάθµιση της ∆ιοικητικής 

Ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης»  

Ο άξονας 5. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  

Ο άξονας 6. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»,  

Και τέλος, ο άξονας 7. «Προώθηση της διασυνοριακής, διακρατικής 

και διαπεριφερειακής συνεργασίας».  
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Οι παρεµβάσεις για την Ανάπτυξη της υπαίθρου και την Αλιεία θα 

προωθηθούν από διακριτά Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια µε συγχρηµατοδότηση 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο για την Αλιεία, αντίστοιχα. 

 

Κάθε  σχετική διαθέσιµη πληροφορία, έγγραφα κ.λ.π. βρίσκονται 
αναρτηµένα στις παραπάνω ιστοσελίδες που αναφέρονται στο Σηµείο 2.1. 
σε ειδικό υποσέλιδο «Ελλάδα 2007-2013»  
(www.ggea.gr/programper4/default.htm).  

 

 

3.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ   

3.1. Το έργο της εκ των Προτέρων Αξιολόγησης 

Το έργο του Αξιολογητή είναι να παρέχει σε όλα τα στάδια 
προγραµµατισµού τις απαραίτητες εισροές που θα βοηθήσουν τις 
υπηρεσίες στον προγραµµατισµό και την κατάρτιση του ΕΣΠΑ.  Η εκ των 
προτέρων αξιολόγηση αποτελεί µια διαλογική  και επαναληπτική 
διαδικασία κατά την οποία σε κάθε στάδιο προετοιµασίας του ΕΣΠΑ, ο 
Αξιολογητής απαντάει στα σχετικά αξιολογικά ερωτήµατα και παρέχει τις 
απαραίτητες αναλύσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.     

Οι βασικές συνιστώσες της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι:  

1. Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και των 
προσδιορισθεισών αναγκών 

2. Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής 

3. Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής µε τις Εθνικές πολιτικές 
και τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις 

4. Αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων 

5. Εξέταση των προτεινόµενων συστηµάτων / διαδικασιών εφαρµογής  

 

Αντικείµενο της εκ των προτέρων αξιολόγησης θα αποτελέσουν 
τουλάχιστον τα εξής σηµεία ανάλυσης: 

 

3.1.1. Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και των 

προσδιορισθεισών αναγκών 
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Η ανάλυση αυτή θα αναδείξει την ορθότητα του προγραµµατισµού 
καθώς αυτός πραγµατοποιείται σε πραγµατικά πλαίσια 
λαµβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές παραµέτρους που 
επηρεάζουν το πρόγραµµα.  Εργο του Συµβούλου Αξιολόγησης 
είναι να εξετάσει την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και τις 
ανάγκες που προκύπτουν, να συµπληρώσει ή / και βελτιώσει την 
ανάλυση εάν απαιτείται και να βελτιώσει την ιεράρχηση των 
αναγκών.  

Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης καλείται να 

απαντήσει στα παρακάτω κύρια αξιολογικά ερωτήµατα : 

Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης όπως αυτή περιγράφεται 
στο  EΣΠΑ. Είναι η κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση επαρκής και 
τεκµηριωµένη σε τέτοιο βαθµό ώστε να αποτελέσει µια ουσιαστική 
βάση για την κατάρτιση του προγράµµατος και να θέσει εφικτούς 
στόχους ; 

Αξιολόγηση των προσδιορισθεισών αναγκών. Σε ποιο βαθµό, οι ανάγκες 
που προσδιορίστηκαν και η ιεράρχηση αυτών ανταποκρίνονται στην 
ανάλυση της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης? 

Αξιολόγηση της ανάλυσης αδυναµιών / δυνατών σηµείων σε σχέση µε την 
προηγούµενη ανάλυση  

∆ιατύπωση προτάσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή για βελτιώσεις σε 
σχέση µε την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση, τις ανάγκες και την   
ιεράρχηση των αναγκών, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης. 

Προδιαγραφή συστήµατος δεικτών και τιµών βάσης που θα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν λαµβάνοντας υπόψη τα Εγγραφα Εργασίας της Ε.Ε. 
(2 και 3 στο Αρθρο 2 παρ. 2.1. του τεύχους). Το σύστηµα δεικτών 
που θα προταθεί από τον Σύµβουλο Αξιολόγησης θα χρησιµοποιηθεί 
τόσο στο ΕΣΠΑ όσο και στα επιµέρους Επιχειρησιακά Προγράµµατα.   

 

3.1.2. Αξιολόγηση  της συνέπειας της στρατηγικής 

Αυτή η συνιστώσα περιλαµβάνει σύνθετα και αλληλένδετα ζητήµατα που 

θα παράσχουν τη βάση για την εκτίµηση της καταλληλότητας της 

προτεινόµενης στρατηγικής. Οι κύριες πτυχές που εξετάζονται στο πλαίσιο 

της ενότητας αυτής είναι: η συνέπεια της στρατηγικής και η ενδεχόµενη 

επικινδυνότητα κατά την υλοποίηση της στρατηγικής ή των  

προτεραιοτήτων που επελέγησαν. Ειδικότερα: 

• Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής. Αυτό θα απαιτήσει µια 
ανάλυση των σχέσεων και της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των 
διαφορετικών προτεραιοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της συµβολής 
κάθε προτεραιότητας στους στόχους του προγράµµατος και πώς ο 
συνδυασµός  προτεραιοτήτων  θα συµβάλει στην επίτευξη αυτών των 
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στόχων. Ο βαθµός στον οποίο οι οικονοµικοί πόροι είναι επαρκείς, 
πρέπει επίσης να εξετασθεί. Οποιαδήποτε ενδεχόµενη σύγκρουση 
µεταξύ των προτεραιοτήτων πρέπει εντοπιστεί, να εξεταστεί και να 
τεκµηριωθεί. Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης πρέπει, επίσης, να εξετάσει 
εάν ένας εναλλακτικός "συνδυασµός στρατηγικής και 
προτεραιοτήτων" είναι πιθανά καταλληλότερος για την επίτευξη των  
στόχων του ΕΣΠΑ. 

• Η ανάλυση πρέπει επίσης να εκτιµήσει το βαθµό ενδεχόµενης 
επικινδυνότητας που ενυπάρχει κατά την υλοποίηση της στρατηγικής/ 
προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί και ο Σύµβουλος Αξιολόγησης 
πρέπει να προτείνει παράλληλα µεθόδους πιθανής ελαχιστοποίησης 
των κινδύνων αυτών. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να 
ερευνήσει και να αξιολογήσει την ισορροπία µεταξύ των περισσότερο 
τυποποιηµένων µέτρων που είναι "ευκολότερο" να υλοποιηθούν και 
εκείνων που είναι εγγενώς πιο επικίνδυνα αλλά µπορεί να έχουν 
µεγαλύτερες θετικές αναπτυξιακές επιπτώσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα κύρια ζητήµατα που καλείται να εξετάσει ο 
Σύµβουλος Αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:  

• Εις βάθος ανάλυση των στόχων και προτεραιοτήτων. Η ανάλυση αυτή 
θα αναδεικνύει το βαθµό στο οποίο οι στόχοι και προτεραιότητες που 
έχουν τεθεί ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες που έχουν 
προσδιοριστεί όσο και στην ιεράρχηση αυτών.   

• Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής ως προς τα ακόλουθα 
υποσηµεία:  

o Ανάλυση της σχέσης και της αλληλοσυµπληρωµατικότητας των 
προτεραιοτήτων  

o Αξιολόγηση της καταλληλότητας του «µείγµατος πολιτικής»  

o Εκτίµηση της συµβολής κάθε προτεραιότητας στους τεθέντες 
στόχους  

o Εκτίµηση της επάρκειας των διαθέσιµων πόρων  

o Προτάσεις για βελτιώσεις που αφορούν στη στρατηγική / 
στρατηγικές του Προγράµµατος  

• Εκτίµηση κινδύνων / δυσχερειών  σε σχέση µε: 

o Ανάδειξη πιθανών κινδύνων / δυσχερειών κατά την υλοποίηση 
των στρατηγικών και προτεραιοτήτων που επελέγησαν  

o Ανάλυση των µεθόδων  ελαχιστοποίησης των κινδύνων 

o Αξιολόγηση της ισορροπίας µεταξύ «ευκολότερων – 
τυποποιηµένων» µέτρων και «επισφαλών» αλλά µε ενδεχοµένως 
µεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις  

 

3.1.3 Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής µε τις εθνικές 

πολιτικές και τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις  
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 Στο σηµείο αυτό του έργου, εξετάζεται η συνάφεια της στρατηγικής και 

των πολιτικών του ΕΣΠΑ µε τις πολιτικές της Ε.Ε. και τις Κοινοτικές 

Στρατηγικές Κατευθύνσεις.  

Τα ειδικά θέµατα που θα εξεταστούν στο Σηµείο αυτό 
περιλαµβάνουν: 

• Αξιολόγηση της συνεκτικότητας του ΕΣΠΑ µε Εθνικές και Κοινοτικές 
πολιτικές και προτεραιότητες και της συνάφειας του µε τις Κοινοτικές 
Στρατηγικές Κατευθύνσεις.   

• Αξιολόγηση της συµβολής της στρατηγικής στους στόχους της 
Λισσαβόνας και της Ε.Ε.  

 

3.1.4.  Αξιολόγηση των Αναµενόµενων Αποτελεσµάτων και Επιπτώσεων 

Στο σηµείο αυτό, ο Ανάδοχος του Εργου θα πρέπει να αξιολογήσει την 
προτεινόµενη ποσοτικοποίηση των δεικτών βάσει και του συστήµατος που 
είχε προταθεί από τον Σύµβουλο (όπως προβλέπεται στο σηµείο 3.1.1.).  

Τα ειδικότερα θέµατα αφορούν στα εξής :  

• Προσδιορισµός των δεικτών αποτελεσµάτων και επιπτώσεων 
εξαιρουµένων εκείνων που απαιτούν χρήση µακροοικονοµικών 
µοντέλων για την εκτίµησή τους 

• Εκτίµηση της εφικτότητας των ποσοτικοποιηµένων στόχων  

• Ανάλυση των υποθέσεων και παραδοχών που διαµορφώνουν τους 
στόχους και τα αποτελέσµατα  

 

3.1.5. Εξέταση των προτεινοµένων συστηµάτων /διαδικασιών εφαρµογής  

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΣΠΑ πρέπει να αναλύσει µε την 

ποιότητα των συστηµάτων υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου, 

όπως αυτές προτείνονται στο ειδικό κεφάλαιο του ΕΣΠΑ, σχετικά µε: 

- τη σαφήνεια των διαχειριστικών και εκτελεστικών αρµοδιοτήτων 

αφενός και των διαδικασιών διαβούλευσης αφετέρου 

- τους µηχανισµούς ελέγχου  

- τις διαδικασίες για την επιλογή των έργων, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνονται οι στόχοι των προγραµµάτων µε τον πιο 

αποτελεσµατικό τρόπο 
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- τη συµβολή της εταιρικής σχέσης στην ποιότητα της 

παρακολούθησης και της υλοποίησης,  

 

Τα βασικά ζητήµατα στην Ενότητα αυτή είναι :  

 

Αξιολόγηση των διατάξεων εφαρµογής που προτείνονται για την 
διαχείριση, έλεγχο και αξιολόγηση των προγραµµάτων  

Η αξιολόγηση της συµβολής της Εταιρικής σχέσης στην ποιότητα της 
υλοποίησης και παρακολούθησης  

Αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και δυσχερειών στην εφαρµογή και 
συστάσεις για βελτιώσεις / ελαχιστοποίηση κινδύνων 

  

3.2. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης, 
επισηµαίνονται τα κάτωθι: 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΣΠΑ θα γίνει σε δύο επίπεδα, αφενός 
σε εκείνο των αυτόνοµων αναλύσεων και γενικών ερευνών και 
αφετέρου µε τη συγκέντρωση στοιχείων και εκτιµήσεων από τις 
επιµέρους εκ των προτέρων αξιολογήσεις των υπό κατάρτιση 
επιχειρησιακών προγραµµάτων.  

Ο Αξιολογητής υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή στην επεξεργασία των 
Εκθέσεων Αξιολόγησης για τα επιµέρους Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του εφόσον ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια των 
διαπραγµατεύσεων µε την Ε.Ε. µέχρι την έγκριση του ΕΣΠΑ.   

Ο Ανάδοχος συµµετέχει στις διαδικασίες διαβούλευσης µε τους κοινωνικο 
– οικονοµικούς εταίρους και τους φορείς χάραξης πολιτικής καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έργου, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή.  

Ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει κάθε Συµβουλευτική Υποστήριξη σε 
θέµατα που άπτονται του έργου της εκ των προτέρων αξιολόγησης 
καθ’ όλη τη διάρκεια κατάρτισης και οριστικοποίησης του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.  

 

4.   ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ  

Το έργο του αναδόχου αφορά σε συγκεκριµένες εκθέσεις που οφείλει να 
υποβάλει σε συγκεκριµένα στάδια κατά τη διάρκεια κατάρτισης του ΕΣΠΑ, 
χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εξειδικευµένων αναφορών σε 
συγκεκριµένα θέµατα ή/και ζητήµατα µετά από έγγραφη αίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής.  Ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον προκύψει ανάγκη ή 
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του ζητηθεί εγγράφως από την Αρµόδια Υπηρεσία, ειδικές αναφορές οι 
οποίες είναι συµβατές µε το σύνολο του έργου του.  

 

4.1. Παραδοτέο 1.  

O Ανάδοχος υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης µε τα αναφερόµενα 
στο 3.1.1.  «Αξιολόγηση της Κοινωνικο-Οικονοµικής Ανάλυσης και 
των Προσδιορισθεισών Αναγκών», στο 3.1.2. «Αξιολόγηση της 
Συνέπειας της Στρατηγικής» και 3.1.3. «Εξέταση της 
Συνεκτικότητας της Στρατηγικής  µε τις Εθνικές Πολιτικές και τις 
Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις»  της παρούσας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Το Παραδοτέο 1. θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Αρµόδια Υπηρεσία 

ένα µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης.  

 

4.2.  Παραδοτέο 2.  

O Ανάδοχος υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης µε τα αναφερόµενα στο 
Σηµείο 3.1.4. «Αξιολόγηση των Αναµενόµενων Αποτελεσµάτων και 
Επιπτώσεων» και 3.1.5. «Εξέταση των Προτεινόµενων Συστηµάτων / 
∆ιαδικασιών Εφαρµογής».  

Το δεύτερο παραδοτέο θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Αρµόδια 
Υπηρεσία σε δύο µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.   

 

 

 

4.3.  Παραδοτέο 3.  

Υποβολή «Τελικής Εκθεσης της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης». Η 

τελική έκθεση θα περιλαµβάνει την τελική µορφή όλων των 

προαναφερόµενων παραδοτέων σε ενιαίο κείµενο. 

Η τελική έκθεση θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Αρµόδια Υπηρεσία 4 

µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης.   

4.4. Καθ’ όλη των διάρκεια του έργου και µέχρι τη λήξη του, ο Ανάδοχος 
υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή στις διαδικασίες διαβούλευσης του 
ΕΣΠΑ µε την Ε.Ε. και προβαίνει στις ενδεχόµενες αναγκαίες προσαρµογές 
της έκθεσής του.  
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4.5.  Τροποποίηση Χρονοδιαγράµµατος   

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των ηµεροµηνιών 

ανάλογα µε την εξέλιξη των διαδικασιών κατάρτισης και έγκρισης του 

ΕΣΠΑ µετά από έγγραφη ενηµέρωση του Αναδόχου. 

 

5.  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

Η διάρκεια του έργου είναι µέχρι τις 31.12.06.   

Είναι δυνατή, µε πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και µετά από  
διαπραγµάτευση µεταξύ αυτής και του Αναδόχου, να επεκταθεί µόνο η 
διάρκεια της σύµβασης, χωρίς αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου.    
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται µε στόχο την επιλογή 
αναδόχου του έργου της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-
1013 µε βάση αποκλειστικά τις διατάξεις του Π.∆. 4/2002 "Εκτέλεση 
ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων 
πόρων".  

 

1.1.  ∆ικαίωµα Υποβολής Πρότασης  

∆ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν: 

• Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / 
συµπράξεις φυσικών ή /και νοµικών προσώπων που έχουν συσταθεί 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν 
την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο 
εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ.    

• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα 
κ.λ.π. που υποβάλλουν προσφορά σε σύµπραξη µε τα προηγούµενα  

1.1.1 Τουλάχιστον ένα µέλος του προσφέροντα (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) θα 

πρέπει κατά τα τελευταία πέντε έτη µέχρι τη δηµοσίευση της πρόσκλησης 

να έχει εµπειρία σε τοµείς : αξιολόγησης προγραµµάτων, περιφερειακής 

ανάπτυξης και προγραµµατισµού, σχεδιασµού και διαχείρισης 

προγραµµάτων.  

1.1.2 Ο Υπεύθυνος Εργου και τουλάχιστον ένα µέλος της Οµάδας Εργου του 
προσφέροντα θα πρέπει να έχουν εµπειρία και σηµαντική δραστηριότητα 
στους τοµείς που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο και 
τουλάχιστον σε θέµατα αξιολόγησης συγχρηµαδοτούµενων από την Ε.Ε. 
προγραµµάτων.   

1.1.3 O προσφέρων ή οποιοδήποτε µέλος του σε περίπτωση ένωσης εταιρειών, 
κοινοπραξίας, κλπ δεν θα πρέπει να έχει αναλάβει για λογαριασµό της 
Αναθέτουσας Αρχής (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών) οποιαδήποτε 
µελέτη που αφορά άµεσα (Γενική Μελέτη Προοπτικών Ανάπτυξης) ή 
έµµεσα (θεµατικές µελέτες) στην κατάρτιση του ΕΣΠΑ.  

1.1.4 Σε περίπτωση που ένωση εταιρειών αναδειχθεί σε ανάδοχο, τότε κατά το 
χρόνο υπογραφής της σύµβασης θα πρέπει κατ’ επιλογήν της να πληροί 
µια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

Α. Να αποτελεί σύµπραξη γραφείων µελετών κατά την έννοια του Π.∆. 

923/1978 ή ένωση φυσικών / νοµικών προσώπων για την από κοινού 
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παροχή των ανατιθέµενων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές 

απαιτείται η υποβολή σχετικής συµβολαιογραφικής δήλωσης των 

συνεργαζοµένων γραφείων ή των µελών της ένωσης, η οποία θα 

αναφέρει τον τρόπο κατανοµής της αµοιβής µεταξύ των 

συνεργαζοµένων προσώπων, καθώς και τον κοινό εκπρόσωπό τους 

έναντι της Α.Α. µε πλήρη εξουσία εκπροσώπησής τους. 

Β. να έχει περιβληθεί µε τη µορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., 

συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει τη σύσταση 

κοινοπραξίας εφόσον κριθεί ότι απαιτείται για την καλύτερη υλοποίηση του 

έργου.  

Σε κάθε περίπτωση τα µέλη της κοινοπραξίας που υπέβαλαν προσφορά 

ευθύνονται απεριόριστα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

1.1.5 Απαγορεύεται επί ποινή απόρριψης των εν λόγω προσφορών η συµµετοχή 
ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου (κοινοπραξία, Ενωση) σε περισσότερες 
από µία προσφορές των προσφερόντων. 

 

1.2. Αποκλεισµός από Συµµετοχή   

1.2.1 Αποκλείεται από συµµετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο 

προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει οριστική καταδικαστική 

απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους 

λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: 

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου  

∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαίου 1997  και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.  

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
οικονοµική προστασία των συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.  

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες  
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Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση, ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη 
από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση 
αναγκαστικής  διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις 
εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

Καταδικάσθηκε για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του 
παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ 
δεδικασµένου 

Εχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε 
οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές 

∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκαταστηµένος ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της 
χώρας της αναθέτουσας αρχής 

∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή 
των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της 
αναθέτουσας αρχής 

Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρµογή της παρούσης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

για τις περιπτώσεις 1 έως και 7 ο προσφέρων υποβάλλει απόσπασµα 
ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο 
από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης και από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις. 

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία 9) και 10), ο 
προσφέρων υποβάλλει πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την αρµόδια 
αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την 
οικεία χώρα, θα πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
ενδιαφερόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή του αρµοδίου επαγγελµατικού φορέα της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του. 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς οι λόγοι 

αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην 

προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο 

συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, τότε αποκλείεται η υποβληθείσα κοινή 

προσφορά.  
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1.3.  ∆ικαιώµατα Προσφερόντων   

• Η συµµετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  γίνεται µε 
ευθύνη του προφέροντα. Η συµµετοχή του στη διαδικασία 
συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος εκ µέρους του προσφέροντα.  

• Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της 
Σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να 
αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία 
υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του 
λόγου στους προσφέροντες.    

• Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες 
σχετικές µε τη συµµετοχή τους.    

 

 

2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

2.1. Προθεσµία Υποβολής Προσφορών  

Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει στις   8 Μαϊου 2006 και µέχρι 

ώρα 16:00.  

Μετά τη κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή 

συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων  εκτός εκείνων που τυχόν 

ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.  

 

2.2. Σύνταξη Προσφορών  

Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν 

συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

παρακάτω στα Σηµεία 2.5, 2.6 και 2.7 της παρούσης. 

  

2.3. Υποβολή Προσφορών  

2.3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία θα τεθούν στον 

ίδιο φάκελο προσφοράς. Σ’ ένα από τα τρία αντίτυπα και σε κάθε σελίδα 

αυτού θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο 
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των άλλων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Κάθε σελίδα του 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ και των αντιγράφων θα πρέπει να είναι µονογραµµένη.  

2.3.2. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αρµόδια Υπηρεσία (ΕΥΣΣΑΑΠ) 

Μητροπόλεως 3, 5ος Οροφος Αθήνα  µέχρι στις 8 Μαϊου 2006 και µέχρι 

ώρα 16:00. Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο 

εισερχοµένων της ΕΥΣΣΑΑΠ.  

2.3.3. ∆εκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και µέσω : 

ΕΛΤΑ 

Ταχυµεταφορές  

Εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους  

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί 

στην ΕΥΣΣΑΑΠ πριν ή κατά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 16:00. 

2.3.4. Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν 

την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις 

ενδείξεις: 

   

 Προσφορά 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013 

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 

∆ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ, Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασµού και 

Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραµµάτων. 

  Μητροπόλεως 3 , ΣΥΝΤΑΓΜΑ (5ος Οροφος) 

  Ηµεροµηνία Προσφοράς: (ηµεροµηνία)  

 «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία» 

 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι 
δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να 
αφήσουν ίχνη. 
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Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική 
επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση 
Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.  

Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) 

επιµέρους φακέλους: 

Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο 
αντίγραφα, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο 
Σηµείο 2.5.  

Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο 
αντίγραφα, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στο Σηµείο 2.6. 
To πρωτότυπο θα πρέπει να έχει όλες τις σελίδες του υπογεγραµµένες 
από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα.  

Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισµένος επί ποινή 
αποκλεισµού και περιέχει µόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονοµικής 
Προσφοράς των συµµετεχόντων. Αυτό το Πρωτότυπο της Οικονοµικής 
Προσφοράς θα έχει όλες τις σελίδες του αριθµηµένες και 
υπογεγραµµένες από το νόµιµο εκπρόσωπο των συµµετεχόντων. Τα 
περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περιγράφονται στο Σηµείο 
2.7.  

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις  ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου.  

∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την 
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα (8 Μαϊου 2006 και µέχρι ώρα 
16:00). 

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της 
Πρόσκλησης. 

 

2.4 Ισχύ Προσφορών  

Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες για 90 ηµερολογιακές 
ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Εάν 
ζητηθεί, µπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστηµα.   

 

2.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" 

2.5.1. Κύρια ∆ικαιολογητικά 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά  

τους, στον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόµενα 
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δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 

προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου.  

∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισµού. 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής αναγνωρισµένων πιστωτικών 
ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών 
µελών αυτό το δικαίωµα, ποσού ίσου µε 6.500 ΕΥΡΩ (το  5% του 
ανώτατου προϋπολογισµού ανάθεσης του έργου µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Η  εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
πρέπει να έχει ισχύ µέχρι την επιστροφή της, δηλαδή να αναφέρεται 
ότι ισχύει µέχρι την επιστροφή της ή ότι είναι αόριστης διάρκειας και να 
εκδίδεται υπέρ του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ειδικής 
Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων.   

Η  εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει 

επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι στοιχεία: 

α)  Την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β)  Τον εκδότη. 

Γ) Την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται  

δ) Τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος : Εκ των 

Προτέρων Αξιολόγηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

για την Περίοδο 2007-2013 και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

Ε)  Τον αριθµό της εγγύησης. 

Στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

Ζ)  Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του 

οποίου δίνεται η εγγύηση. 

Η)  Ισχύ µέχρι την επιστροφή της, δηλαδή να αναφέρεται ότι ισχύει 

µέχρι την επιστροφή της ή επ’ αόριστο 

θ) Της όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης  
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, 

- το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών 
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Προγραµµάτων και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση, 

- σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, 

- ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση 
της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµοδίας 
υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 

 

2. Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, πρέπει να υποβληθούν τα 
δικαιολογητικά σύστασης και νοµιµοποίησής τους (αντίγραφα 
καταστατικών µε τις τροποποιήσεις τους (ΦΕΚ).  

3. Αν το Νοµικό πρόσωπο είναι ανώνυµος εταιρεία, το Φ.Ε.Κ. 
συγκρότησης σε σώµα του εν ενεργεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου του, 
κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και αντίγραφο του 
ΦΕΚ εκπροσώπησης.  

4. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το 
οποίο  ορίζεται και  ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας 
κατά το στάδιο συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος θα 
εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό τα κοινοπραξίας ή της 
ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε 
τον διαγωνισµό, έγγραφο.   

5. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα,  την 
τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα.  

6. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων µε 
το προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την 
προηγούµενη πενταετία, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του 
χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και του ποσοστού συµµετοχής 
του διαγωνιζοµένου σε αυτό. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς 
του δηµοσίου τοµέα (πλην του ΥΠΟΙΟ), οι παραδόσεις να 
αποδεικνύονται µε σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που 
έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. 

7. Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόµενων στελεχών (τα οποία 
µπορούν να υποβληθούν σε Παράρτηµα) από τα οποία πρέπει να 
προκύπτει η εξειδίκευσή τους σε σχέση µε όσα ορίζονται στην 
αντίστοιχη παράγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

8. Αναλυτική περιγραφή της Οµάδας Εργου  

Συµπληρωµένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, και στον οποίο θα 
δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα 
προτεινόµενα στελέχη της Οµάδας Έργου και εξειδικευµένων 
συνεργατών: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ και  ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Εταιρεία : 

 

 

Στέλεχος 

 

Θέση στην Οµάδα 

 

Καθήκοντα 

Προβλεπόµενος 

χρόνος 

απασχόλησης 

στο έργο 

    

 

 

   

 

 

   

 

Κάθε υποψήφιος Σύµβουλος Αξιολόγησης ορίζει τον Υπεύθυνο  (ΥΣΑ) που 

θα ηγηθεί της οµάδας έργου. 

Εάν ο ΥΣΑ ή τα µέλη της οµάδας έργου και της οµάδας 

εξειδικευµένων συνεργατών του Σ.Α. δεν είναι µόνιµα στελέχη του 

γραφείου που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται από έναν 

έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συµφωνία 

συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του 

παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος 

διαγωνισµού. Αντικατάσταση του ΥΣΑ, ή των µελών της οµάδας 

έργου κατά την διάρκεια της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο µετά 

από έγγραφη έγκριση της Αρµόδιας Υπηρεσίας (ΕΥΣΣΑΑΠ). Σε 

περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύµβασης. Ο Υ.Σ.Α. 

δηλώνει ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρεία ή λύσης 

της συνεργασίας του οφείλει να ενηµερώσει το Σύµβουλο 

Αξιολόγησης και την Αρµόδια Υπηρεσία  τουλάχιστον 45 ηµέρες πριν. 

Στο διάστηµα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του. 
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9. Ο προσφέρων θα πρέπει, επίσης, να προσκοµίσει υποχρεωτικά µε 

ποινή αποκλεισµού Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι: 

α. ∆εν εµπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισµού για την 
ανάληψη του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στο σηµείο 1.2.1 
της πρόσκλησης και ότι δεσµεύεται να προσκοµίσει τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τούτο προ της 
υπογραφής της σύµβασης στην περίπτωση που του κατακυρωθεί 
το έργο   

β. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

γ. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης,  των οποίων έλαβε γνώση. 

δ. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου.  

ε. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 
ακριβή. 

στ. Ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Προκειµένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν 

αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή. 

ζ. Ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την 
επαγγελµατική του διαγωγή βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ 
δεδικασµένου, και ότι δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό 
παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

η.    δεν έχει κατά την υποβολή της προσφοράς σύµβαση µε τη ∆.Α. 

του Κ.Π.Σ. για  έργο Συµβούλου για την προετοιµασία του ΕΣΠΑ 

2007 - 2013. 

 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις 

πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή 

προσφορά. 

 

10.Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος 

Οργάνου του προσφέροντος µε το οποίο:  

�  Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση Ένωσης 
εταιρειών εγκρίνονται η συµµετοχή εκάστης της εταιρείας στο 
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διαγωνισµό και η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες, µέλη της 
Ένωσης. 

�  Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος 
εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς, καθώς 
και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην 
αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού 
και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νοµικών 

προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, κάθε συµµετέχων στην 

ένωση υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 

 

2.5.2 Τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβληθούν σε περίπτωση που ο 
προσφέρων αναδειχθεί σε ανάδοχο περιλαµβάνουν: 

1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου  γενικής χρήσης ή ισοδύναµου 
εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα,  
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα, σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου ή τουλάχιστον εν ισχύει κατά την υπογραφή 
της σύµβασης, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει 
κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 

2.6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

 Ο φάκελος " ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" διαιρείται στις εξής ενότητες τα 

περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: 

Πρόταση µεθοδολογίας- προσέγγισης του Έργου  

Οργάνωση – ∆ιοίκηση του Εργου του Σ.Α.  
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2.6.1. Η Ενότητα "Πρόταση Προσέγγισης του Έργου" περιέχει αναλυτική 

περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο Σύµβουλος σκοπεύει να προσεγγίσει 

το έργο.  

Η πρόταση αναφέρεται αναλυτικά : 

Στη µεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του έργου της αξιολόγησης  

στις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία που θα συλλεχθούν (είδος και 
πηγή ) 

στα ενδεχόµενα προβλήµατα που προβλέπεται να προκύψουν και στον 
τρόπο που προτείνεται να αντιµετωπισθούν, για την συλλογή και 
επεξεργασία των στοιχείων 

σε ένα ενδεικτικό καθορισµό, των πληροφοριών και στοιχείων που θα 
αποτελέσουν το  “εργαλείο λήψης αποφάσεων “ από τους αρµόδιους 
φορείς υλοποίησης του προγράµµατος, του επίπεδου ανάλυσης, του 
τρόπου συλλογής τους και τις πηγές τους, του τρόπου παρουσίασης 
των στοιχείων και των διαπιστώσεων κλπ 

στην υπάρχουσα τεχνογνωσία του υποψήφιου Σ.Α., στα εργαλεία 
υποστήριξης και εφαρµογής της και στον τρόπο που αυτή θα βρει 
εφαρµογή στο παρόν έργο  

 

2.6.2. Η Ενότητα Οργάνωση – ∆ιοίκηση του Εργου περιλαµβάνει: 

Αναλυτική περιγραφή της δοµής και οργάνωσης της οµάδας των στελεχών 
που θα εµπλακούν στο έργο. 

2.  Αναλυτική περιγραφή της διοίκησης του έργου  

 

Η τεχνική προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του 

προσφέροντα ή των νοµίµων εκπροσώπων των προσφερόντων.  

  

 Η αρµόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τους προσφέροντες 

για συνέντευξη προκειµένου να αιτιολογήσουν ή να επεξηγήσουν τη 

µεθοδολογία προσέγγισης του έργου. 

  

2.7. Περιεχόµενα Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς  

Ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαµβάνει τη συνολική 
οικονοµική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται 
ολογράφως και αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ , χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. 
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Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του 
προσφέροντα ή των νοµίµων εκπροσώπων των προσφερόντων. 

3.  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

3.1.  Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών  

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συστήνεται 

Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή ευθύνεται για : 

• Την παραλαβή των προσφορών  

• Την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών  

• Την εισήγηση προς τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για την ανάθεση του 
έργου  

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

προσφορών, της βαθµολόγησης και της κατάταξής τους. Η Επιτροπή 

συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς τον αρµόδιο Γενικό 

Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης για την ανάθεση και την υπογραφή 

της σύµβασης.  

 

3.2.  ∆ιαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Εργου  

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συµφέρουσας 

προσφοράς.  

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 

 

� ∆ιαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής 
 

Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των 

δικαιολογητικών συµµετοχής προκύψουν απορρίψεις προσφορών για 

οποιονδήποτε λόγο, η αρµόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο 

τεκµηριώνει την απόρριψη. Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται 

µόνο για τις προσφορές που µετά τη διαδικασία ελέγχου των 

δικαιολογητικών συµµετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες 

προϋποθέσεις. 
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� Αξιολόγηση Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συµµετοχής  
 

� Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του 
φακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ “  

 

� Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο 
του φακέλου   “ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ “ 

 

� Τελική Αξιολόγηση. 
 

 

3.3 Η αξιολόγηση των προσφορών συνίσταται στη βαθµολόγηση επιµέρους 

Οµάδων Κριτηρίων. 

 

 

3.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προϋπόθεση επιλογής των υποψηφίων Συµβούλων Αξιολόγησης είναι η 

εκπλήρωση των κάτωθι ελαχίστων προϋποθέσεων: 

 

1. Τουλάχιστον ένα µέλος του προσφέροντα (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) 
θα πρέπει κατά τα τελευταία πέντε έτη µέχρι τη δηµοσίευση της 
πρόσκλησης να έχει εµπειρία σε τοµείς : αξιολόγησης προγραµµάτων, 
περιφερειακής ανάπτυξης και προγραµµατισµού, σχεδιασµού και 
διαχείρισης προγραµµάτων.  

2. Ο Υπεύθυνος Εργου και τουλάχιστον ένα µέλος της Οµάδας Εργου του 
προσφέροντα θα πρέπει να έχουν εµπειρία και σηµαντική 
δραστηριότητα στους τοµείς που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο και τουλάχιστον σε θέµατα αξιολόγησης 
συγχρηµαδοτούµενων από την Ε.Ε. προγραµµάτων.   

 Σε περίπτωση που µια προσφορά δεν καλύπτει τις παραπάνω 

προϋποθέσεις, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας µε 

αιτιολογηµένο πρακτικό της Επιτροπής, ενώ οι Φάκελοι Τεχνικής και 

Οικονοµικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.     
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3.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

3.5.1 Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς  

έχει συντελεστή βαρύτητας 80%.  

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν 

τις ακόλουθες δύο Οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 

των Οµάδων : 

  

3.5.1.1Οµάδα Α: Κριτήρια Πρότασης Προσέγγισης του Έργου. Συντελεστής 

βαρύτητας της Οµάδας Α: 60% του συνολικού βαθµού του 

παρόντος κριτηρίου.   

 Κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου 

προσέγγισής του, ύπαρξη κατάλληλης τεχνογνωσίας και  εξειδικευµένων 

εργαλείων για την εφαρµογή της, αποτελεσµατική µεθοδολογία 

υλοποίησης του έργου, κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε 

επιµέρους δραστηριότητες. 

 

3.5.1.2Οµάδα Β: Κριτήρια Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Οµάδας Εργου 

Συµβούλου. (Συντελεστής βαρύτητας της Οµάδας Β: 40%) του 

συνολικού βαθµού του παρόντος κριτηρίου.  

 Αναφορικά µε το θέµα θα εξετασθούν, η αποτελεσµατικότητα της 

οργάνωσης και διοίκησης της Οµάδας Εργου.   

 

  

3.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

3.6.1 Το κριτήριο  που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει 
συντελεστή βαρύτητας 20%.  

3.6.2 Η αξιολόγηση βασίζεται στον φάκελο “ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ “ κάθε 
προσφοράς. 

3.6.3 Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιµοποιείται ο 
ακόλουθος τύπος : 

Οj = ( Κ min / Κ j ) Χ 10 
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όπου : 

Οj   η βαθµολογία για το συγκεκριµένο κριτήριο της οικονοµικής 

προσφοράς  j 

Κ min   το χαµηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές 

Κ j   το κόστος της προσφοράς j 

 

3.7. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3.7.1 Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική 

βαθµολογία των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά 

φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο: 

 

 Tj = 0,8 x [ σ1 x Aj + σ2 x Bj] + 0,2 x Oj 

όπου:  

Tj   : η συνολική βαθµολογία της πρότασης j 

Aj , Βj  : η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων 
Κριτηρίων Α και Β, για την πρόταση j σε 
κλίµακα 0-10 

Oj : η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής 
προσφοράς για την πρόταση j σε κλίµακα 0-10 

σ1 , σ2 ,  : οι συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων 

Κριτηρίων Α και Β, αντίστοιχα 

3.8. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα 

ανωτέρω κριτήρια. 

 

 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

4.1. Το έργο του Σ.Α. παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασής του 
από την αρµόδια υπηρεσία Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και 
Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων – Μονάδα Αξιολόγησης από 
την οποία καθοδηγείται και λαµβάνει οδηγίες.  
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4.2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συγκροτείται  
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  των υποβαλλοµένων 
Εκθέσεων από το Σ.Α.. 

4.3. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα της αξιολόγησης το έργο του 
Σ.Α. ελέγχεται ως προς την : 

Ικανοποίηση των ζητουµένων της αξιολόγησης 

Καταλληλότητα του πεδίου ανάλυσης 

Επάρκεια της µεθοδολογίας 

Αξιοπιστία των χρησιµοποιηθέντων στοιχείων 

Εγκυρότητα της ανάλυσης 

Αξιοπιστία των αποτελεσµάτων 

Αµεροληψία των συµπερασµάτων 

Σαφήνεια της έκθεσης 

 

5.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα 
υπογραφεί.  

Με την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής αµοιβής του έργου, 
όπως αυτή θα έχει προκύψει βάσει της οικονοµικής του προσφοράς.   

  

 

        Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

                                   Κωνσταντίνος Μουσουρούλης    
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΕΕΚΚΤΤΩΩΝΝ  ::  

  

ΑΑ..  Γενικοί - Ειδικοί Γραµµατείς Υπουργείων – Περιφερειών 

 

� Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης 

� Γενικό Γραµµατέα, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακ/σης, κ. Βασίλειο 
Ανδρονόποuλο 

� Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών  

� Ειδ. Γραµµατέα Κοινωνίας της Πληροφορίας κ. Β. Ασηµακόπουλο 

� Υπουργείο Ανάπτυξης 
� Ειδ. Γραµµατέα Ε∆Τ Ανταγωνιστικότητας, κ. Σπ. Ευσταθόπουλο 

� ΥΠΕΧΩ∆Ε 

� Γεν. Γραµµατέα Περιβάλλοντος Χωροταξίας κ. ∆ηµ. Κατσιγιάννη 

� Γεν. Γραµµατέα ∆ηµ. Εργων, κ. Γ. Τρυφωνίδη 

� Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων 

� Ειδ. Γραµµατέα, Ε∆Τ Θεµ/των Ευρ. Ενωσης. & Κοιν. Πλαισίου Στήριξης, κ. ∆. 

Σκιαδά 

� Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

� Γεν. Γραµµατέα Κοινοτικών και άλλων πόρων, κ. Κων/νο Τσουτσοπλίδη 

� Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

� Ειδ. Γραµµατέα Ε.∆.Τ. Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, κ. Μελέτιο Τζαφέρη 

� Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

� Ειδ. Γραµµατέα, (∆ιοικ. Τοµέας Προγραµµατισµού & Εφαρµογών  Γ΄ΚΠΣ), κ. ∆. 

Παπαγιαννίδη 

� Υπουργείο Πολιτισµού 

� Γεν. Γραµµατέα,  κ.  Χρ. Ζαχόπουλο 

� Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 

� Γεν. Γραµ. ΥΜΕ, κ. ∆ηµ. Σταµάτη 

� Γεν. Γραµµατείς Περιφερειών 

� Αν. Μακεδονίας & Θράκης, κ.  Μιχ. Αγγελόπουλο 

� Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Γ. Τσιότρα 

� ∆υτ. Μακεδονίας, κ. Ανδρ. Λεούδη 

� Ηπείρου, κ. ∆. Πανοζάχο 

� Θεσσαλίας, κ. Φωτ. Γκούπα 

� Ιονίων Νήσων, κ. Σωτ. Βόσδου 

� ∆υτικής Ελλάδος, κ. Π. Καββαδά 
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� Στερεάς Ελλάδος, κ. Κ. Έξαρχο 

� Αττικής, κ. Χ. Μανιάτη 

� Πελοποννήσου, κα  Αγγελ. Αβούρη 

� Βορ. Αιγαίου, κ. Σέργιο Τσίφτη 

� Νοτίου Αιγαίου, κ. Χ. Κόκκινο 

� Κρήτης, κ. Σερ. Τσόκα 

 

ΒΒ..  ΠΠΡΡΟΟΪΪΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ    ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

  

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας Ναυάρχου Νικοδήµου 11 & Βουλής 

10557 Αθήνα 

� Ειδική Υπηρεσία  Koινοτικής 
Πρωτοβουλίας Interreg II  

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65  

57001 Θεσ/νίκη 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Μεσογείων 56  

11527 Αθήνα 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Υγεία - Πρόνοια Γλάδστωνος 1α 

10677 Αθήνα 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π.  Ο.Α.Λ.Α.Α. Λ. Μεσογείων 109-111 

11526 Αθήνα 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π.   Σ.Α.Α.Σ. Αγ. Σοφίας 10 

15451 Ν. Ψυχικό 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π.   Περιβάλλον Ιτέας 2 & Ευρυτανίας 

11523 Αθήνα 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π.   Πολιτισµός Θεµιστοκλέους 87 & Μεθώνης 

10681 Αθήνα 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π.   Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Πιττακού 2 & Περιάνδρου 

10558 Πλάκα 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Απασχόληση και 

Επαγγελµατική Κατάρτιση 
∆εληγιώργη 9 

10437 Αθήνα 

� Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ΕΚΤ Αγησιλάου 23-25,  

104 36 Αθήνα  

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης  Λοχ. Ορφανουδάκη & Ηλέκτρας 

69100 Κοµοτηνή 
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� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας  Λ. Γεωργικής Σχολής 65 

57001 -Πυλαία Θεσσαλονίκη 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. ∆υτικής Μακεδονίας  Καµβουνίων 16α 

50100 Κοζάνη 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Ηπείρου  8ης Μεραρχίας 5-7 

45445 Ιωάννινα 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Θεσσαλίας  Σωκράτους 111 

41336 Λάρισα 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Ιονίων Νήσων  Εθν. Παλαιοκαστρίτσας –Αλυκές Ποταµού 

49100 Κέρκυρα 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας ΝΕΟ Πατρών –Αθηνών 28 

26441 Πάτρα 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας Υψηλάντου 12 

35100 Λαµία 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Αττικής Λ. Συγγρού 98-100 

11741 Αθήνα 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Πελοποννήσου Τέρµα Ερ. Σταυρού 

22100 Τρίπολη 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 1ο χλµ Μυτιλήνης- Λουτρών  

81100 Μυτιλήνη 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Ακτή Παπάγου 46 

84100 Ερµούπολη 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Κρήτης ∆ουκός Μποφώρ 7 

71202 Ηράκλειο 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  

  ΠΠΡΡΟΟΪΪΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ    ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

  

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη – 

Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 
Λ. Αθηνών 58 

10441 Αθήνα 

� Ε.Υ.∆. Ε.Π. Αλιεία  Ιεροσολύµων 6 

11252 Αθήνα 
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Εσωτερική ∆ιανοµή :     - Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Αλογοσκούφη 

                                      - Γραφ. Υφυπουργού κ. Χ.  Φώλια 

                          - Γραφ. Γεν. Γραµ. κ. Κ. Μουσουρούλη 

                          - Γραφ. Γεν. ∆/τη κ. Μ. Κατσιαδάκη  

                                 -Ε.Υ. Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών 

Προγραµµάτων 

                          - Ε.Υ. Συντονισµού της Εφαρµογής των ΕΠ 

                                      - Ε.Υ. ΟΠΣ 

                                      - Ε.Υ. Αρχή Πληρωµής 

 


