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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 
 

11 ∆εκεµβρίου 2013 
 

Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ∆ιάταξη 
 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 2007-2013, η 

οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. πρ. 4878/11-03-2008 Κοινή Απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. πρ. 18144/19-10-2010 Κοινή Απόφαση της Υπουργού 

Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και την υπ. αρ. πρ. 1531/02-02-2012 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, συνήλθε,  µετά την υπ’ αρ. πρ. 24308/27-

11-2013 Πρόσκληση του Προέδρου κ. Αθανάσιου Κυριαζή, Γενικού Γραµµατέα του Υ.ΠΑΙ.Θ., 

στις 11 ∆εκεµβρίου 2013 στην Αθήνα, σε 6η Συνεδρίαση µε τα ακόλουθα θέµατα της 

Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 

1) Έγκριση Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

2) Έγκριση Πρακτικών 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

3) 
Πρόοδος υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση & ∆ια Βίου 
Μάθηση» (ΕΠΕ∆ΒΜ) 

4) Αναθεώρηση ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

5) Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Αξιολόγησης 2013-2015 
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6) 
Κατευθυντήριες γραµµές για το κλείσιµο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ 

7) Νέα Προγραµµατική Περίοδος 2014 – 2020 

8) Λοιπά Θέµατα 

9) Αποφάσεις – Συµπεράσµατα 

Στη Συνεδρίαση παρέστησαν 38 µέλη µε δικαίωµα ψήφου και 5 µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

 

Έναρξη Συνεδρίασης 
 
1. Εισήγηση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικός Γραµµατέας του Υ.ΠΑΙ.Θ., κ. 

Αθανάσιος Κυριαζής, ανέφερε ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» συµβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ελληνικής εκπαίδευσης σε µια δύσκολη 

εποχή που η Ελλάδα αρχίζει να κάνει τα πρώτα βήµατα για να βγει από την κρίση. Τα µέχρι 

τώρα παραγόµενα αποτελέσµατα  αποτιµώνται ως θετικά ενώ προσδοκώνται κι άλλα άµεσα 

αποτελέσµατα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. 

 

Τόνισε την επιτυχία υλοποίησης κοµβικών δράσεων για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση, όπως το Ολοήµερο Σχολείο, τα ∆ηµοτικά Σχολεία µε ΕΑΕΠ, τα Προγράµµατα 

Εξειδικευµένης και Εξατοµικευµένης Υποστήριξης σε ΑµΕΑ, τα Προγράµµατα Ενισχυτικής 

∆ιδασκαλίας και η Αυτοαξιολόγηση κάθε σχολικής µονάδας που προωθούν τη µεταρρύθµιση 

για το Νέο Σχολείο. Επίσης, αναφέρθηκε σε δράσεις που αφορούν στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση και τη ∆ια Βίου Μάθηση. 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ειδικός Γραµµατέας 

Ευρωπαϊκών Πόρων του Υ.ΠΑΙ.Θ., κ. Ευάγγελος Ζαχαράκης, µε τη σειρά του παρουσίασε τις 

νέες πολιτικές προτεραιότητες του ΕΠΕ∆ΒΜ που εστιάζονται  στους τοµείς, της  Ενίσχυσης 

της Ποιότητας στην Εκπαίδευση, της Ενίσχυσης ∆ράσεων για την Καταπολέµηση της 

Σχολικής ∆ιαρροής, της Ενίσχυσης του Ερευνητικού Έργου των ΑΕΙ, της Αναβάθµιση της ∆ια 

Βίου Μάθησης και των Νέων Θεσµών στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Στη συνέχεια, 

παρουσίασε συγκεκριµένες δράσεις ανά τοµέα προτεραιότητας στις οποίες έχει εστιάσει το 

Υπουργείο Παιδείας και οι οποίες θα συνεχιστούν και στην επόµενη Προγραµµατική Περίοδο. 

 

2. ∆ιαπίστωση απαρτίας – έγκριση Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την Ηµερήσια 

∆ιάταξη. 
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3. Έγκριση πρακτικών 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τα πρακτικά της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

 

      4.Ενηµέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

2007-2013 

Ο Προϊστάµενος της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ, κ. Σοφοκλής Γώγος, παρουσίασε την πορεία 

υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µέσω της διαχρονικής εξέλιξης των 

τεσσάρων βασικών οικονοµικών µεγεθών του Προγράµµατος, την πορεία υλοποίησης των 

έργων προτεραιότητας,  τις ενέργειες για την επίτευξη των στόχων του µνηµονίου για το 

2013, καθώς και των στόχων κάλυψης του Κανόνα Ν+3/Ν+2.  

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην Ενδιάµεση Αξιολόγηση, στην πορεία επίτευξης των δεικτών 

του ΕΠΕ∆ΒΜ, καθώς και στην πορεία υλοποίησης των Πράξεων για τις υποδοµές 

εκπαίδευσης στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 

Τέλος, αναφέρθηκε επιγραµµατικά στις δράσεις δηµοσιότητας  και πληροφόρησης που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά το 2013. 

 

5. Αναθεώρηση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 2007 – 2013 

Ο Προϊστάµενος της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ, κ. Σοφοκλής Γώγος, παρουσίασε την αναθεώρηση του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, όπως αυτή αποφασίστηκε µε τη γραπτή διαδικασία (Α.Π. 27-

09-2013/Α∆Α: ΒΛ9Α9-Υ7Ζ) και την ανάλυση που συνοδεύει την αναθεώρηση του ΕΠΕ∆ΒΜ. Η 

αναθεώρηση έχει υποβληθεί στην ΕΕ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγµάτευσης και 

αναµένεται η έγκρισή της.  

Στα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης παραδόθηκαν εντύπως οι νέοι Χρηµατοδοτικοί 

Πίνακες που προέκυψαν σε συνέχεια της διαβούλευσης µε τα στελέχη της ΕΕ και ακολούθως 

ενηµερώθηκαν αναλυτικά τόσο από την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ, όσο και από τους εκπροσώπους της ΕΕ 

για την εξέλιξη των διαβουλεύσεων. 

 

6. Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Αξιολόγησης 2013-2015 

Η Προϊσταµένη της Μονάδας Γ’ της ΕΥΣΕΚΤ, κ. Κούκουλα, παρουσίασε τα Σχέδια 

Αξιολόγησης του ΕΚΤ που αφορούν στην περίοδο 2013-2015, τον απολογισµό της 

προηγούµενης φάσης καθώς και τον τρέχοντα προγραµµατισµό. 
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Συγκεκριµένα, παρουσίασε τα πορίσµατα από το δεύτερο Σχέδιο Αξιολόγησης ΕΚΤ -2012 που 

περιελάµβανε πέντε Αξιολογητικές Μελέτες και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2013, ενώ 

το Νοέµβριο του 2013 καταρτίστηκε το τρίτο Σχέδιο Αξιολόγησης ΕΚΤ 2013-2015 που 

περιλαµβάνει καταρχήν επτά Αξιολογητικές Μελέτες. Τέλος, ενηµέρωσε για τα επόµενα 

βήµατα καθώς και για τις έρευνες πεδίου στο πλαίσιο των On Going Αξιολογήσεων των Ε.Π. 

– ΕΚΤ. 

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  πρότεινε την αξιολόγηση του προγράµµατος 

κοινωφελούς εργασίας που χρηµατοδοτείται από το ΕΠ σε συνδυασµό µε τις αξιολογήσεις 

των άλλων ΕΠ όπου υλοποιούνται παρόµοια έργα. 

 

 

7. Κατευθυντήριες γραµµές για το κλείσιµο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 

ΕΣΠΑ 

Ο εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων, κ. Άριστείδης Προβατάς, αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από τις δύο εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από το ΥπΑΑΝ σχετικά µε τις οδηγίες για το 

κλείσιµο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων καθώς και στην τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

ένταξης νέων πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Επεσήµανε ιδιαίτερα τις αυστηρές 

προϋποθέσεις ένταξης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, όπως επίσης και στην εφαρµογή των 

σχεδίων εξυγίανσης, έτσι ώστε η υπερδέσµευση σε επίπεδο εντάξεων να µην ξεπεράσει ως 

ποσοστό το 105%. 

 

 

8. Νέα Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020 

Ο Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης 

Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, κ. Ιωάννης Φίρµπας, παρουσίασε τους άξονες της 

αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020, όπως αυτή 

παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας στην από 9/12/2013 

Συνέντευξη Τύπου. Αναφέρθηκε στο σχεδιασµό και την υποβολή πρότασης για το Σύµφωνο 

Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) που αναµένεται να εγκριθεί εντός του πρώτου διµήνου του νέου 

έτους, καθώς στο σχεδιασµό για τα νέα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που αναµένονται να 

εγκριθούν εντός του πρώτου εξαµήνου του 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η Προϊσταµένη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων του 

ΕΚΤ, κ. Σταµατία Παπούλια αναφέρθηκε τα βασικά σηµεία προτεραιοτήτων πολιτικής για 
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την προγραµµατική περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό,  παρουσίασε τις Πρωτοβουλίες 

για την Απασχόληση των Νέων καθώς και το Σύστηµα Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth 

Guarantee), ως δέσµη µέτρων για την αντιµετώπιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας των 

νέων καθώς και για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας των νέων. 

 

9. Λοιπά θέµατα 

∆εν συζητήθηκαν λοιπά θέµατα πέρα από αυτά που είχαν οριστεί στην Ηµερήσια ∆ιάταξη. 

 

10. Αποφάσεις – Συµπεράσµατα 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης: 

α) διαπιστώνει την επιτάχυνση της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων και πληρωµών, που όµως πρέπει να ενταθεί περαιτέρω 

µε τη συνεργασία όλων των φορέων που εµπλέκονται στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος. 

β) επισηµαίνει την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την κάλυψη των 

απαιτήσεων από την εφαρµογή του κανόνα Ν+3/N+2 για το έτος 2013. 

γ) αποδέχεται το τελικό κείµενο της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, όπως 

αυτό προέκυψε µετά τη διαβούλευση µε τις υπηρεσίες της Ε.Ε., εκφράζοντας ωστόσο και 

κάποιους προβληµατισµούς για τις επιπτώσεις από τις µειώσεις/µεταφορές των ποσών 

µεταξύ των Στρατηγικών Στόχων. 

δ) ενηµερώθηκε για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο και τον αρχικό σχεδιασµό των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τον Προϊστάµενο της ΕΥΣΣΑΑΠ, εκφράστηκε ο 

προβληµατισµός για το ακριβές ύψος των πόρων για την Εκπαίδευση και ζητήθηκε να 

διευκρινιστεί επακριβώς η κατανοµή των πόρων για την Εκπαίδευση και την Έρευνα.  

 

               Ο Πρόεδρος της Επ. Πα. 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 2007-2013 

 

 

 

 

       Αθανάσιος Κυριαζής 
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