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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

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

22 Νοεµβρίου 2012 
 

Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ∆ιάταξη 
 

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

2013, η οποία συγκροτήθηκε µε την µε αρ. 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 σε 5η
 Συνεδρίαση στις 22 Νοεµβρίου 

2012 στην Αθήνα, µετά την µε αρ. πρ. 17684/02-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου 

κ Αθανάσιου Κυριαζή Γενικού Γραµµατέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, µε τα ακόλουθα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης: 

1) Έγκριση Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

2) Έγκριση Πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

3) Εισήγηση Προέδρου της ΕπΠα του ΕΠΕ∆ΒΜ 

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

6) Νέα Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020 

7) Ειδικά Θέµατα 

8) Λοιπά Θέµατα 

9) Αποφάσεις – Συµπεράσµατα 

Στη Συνεδρίαση παρέστησαν 36 µέλη µε δικαίωµα ψήφου και 5 µέλη χωρίς 

δικαίωµα ψήφου. 

 

Έναρξη Συνεδρίασης 
 
1. Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης  

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

Αθανάσιος Κυριαζής, ανέφερε ότι το επιχειρησιακό πρόγραµµα συµβάλλει τα 

µέγιστα στη βελτίωση της ελληνικής εκπαίδευσης σε µια δύσκολη χρονικά περίοδο 

καθώς αποτελεί καθοριστική ευκαιρία υποστήριξης της αναβάθµισης της 

εκπαίδευσης. 

Τόνισε ότι οι δυσχέρειες που προκύπτουν από τη γενικότερη οικονοµική και 

κοινωνική κρίση στην Ελλάδα οδηγούν  στην αποδυνάµωση των σχολικών µονάδων 

µε αποτέλεσµα να διαπιστώνουµε αύξηση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης 

σχολείου και σε υψηλό ποσοστό ανεργίας από το οποίο πλήττονται κυρίως οι νέοι.  

Οι βασικές κατευθυντήριες γραµµές για τις οποίες προσδοκόνται άµεσα 

αποτελέσµατα από την υλοποίηση των δράσεων του ΕΠΕ∆ΒΜ προς όφελος της 

ελληνικής κοινωνίας, είναι η καταπολέµηση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου, η 

σύνδεση της επαγγελµατικής µεταλυκειακής και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την 

αγορά εργασίας, στόχος που συνάδει και µε τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά µε την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, η ενδυνάµωση και 

συνέχιση δράσεων που διασφαλίζουν παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης µε υψηλούς 

ποιοτικούς όρους σε όλες τις βαθµίδες, η παροχή προγραµµάτων για εξειδίκευση 

αναβάθµιση γνώσεων και κατάρτιση, καθώς και  η ενίσχυση της έρευνας και της 

καινοτοµίας, ώστε όσο διαρκεί η κρίση να µην αυξηθεί η υστέρηση της έρευνας σε 

ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. 

 

2. ∆ιαπίστωση απαρτίας – έγκριση ηµερήσιας διάταξης 
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την 

Ηµερήσια ∆ιάταξη. 

 

3. Έγκριση πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τα πρακτικά της 4ης Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

 

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

Μάθησης» 2007-2013 

Παρουσιάστηκε στα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης η ενεργοποίηση του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας (Εντάξεις – 

Νοµικές ∆εσµεύσεις – ∆απάνες). 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για την πρόοδο των εισροών κοινοτικής 

συµµετοχής, προκαταβολών και ενδιάµεσων πληρωµών, για την κάλυψη του 

κανόνα ν+3. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάσθηκαν έχουν ήδη καλυφθεί οι 

απαιτήσεις του κανόνα για το έτος 2012, ενώ για το 2013 το ποσό που πρέπει να 

καλυφθεί είναι αρκετά σηµαντικό και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 

εγρήγορση όλων των συµµετεχόντων φορέων. 

 

Τέλος παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης των έργων προτεραιότητας του ΕΠ 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», καθώς και οι ενέργειες που αναλήφθηκαν σε 

σχέση µε την τήρηση των στόχων του µνηµονίου και ο προγραµµατισµός επόµενων 

ενεργειών / δράσεων. 

 

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

Παρουσιάστηκε στα µέλη της Επιτροπής η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος, όπως αυτή αποφασίστηκε µε τη γραπτή διαδικασία (Α.Π. 28-09-

2012 / Α∆Α: Β4Θ∆9-6ΤΘ) και της ανάλυσης που συνοδεύει την αναθεώρηση του 

ΕΠΕ∆ΒΜ. Η αναθεώρηση έχει υποβληθεί στην ΕΕ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία 

διαπραγµάτευσης και αναµένεται η έγκρισή της.  

Επίσης, 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. 
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Επίσης, παρουσιάστηκαν στα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης πορίσµατα από 

την  Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Ε.Π. που προβλέπεται από τους Κανονισµούς, ενώ 

επισηµάνθηκαν επιπλέον αξιολογικά ζητήµατα που κρίνονται κρίσιµα για την 

υλοποίηση του Προγράµµατος.  

 

6. Νέα Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020 

Παρουσιάστηκε στα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης το πλαίσιο για την 

έναρξη διαλόγου για το σχεδιασµό της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, 

σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 

Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων. Παράλληλα παρουσιάστηκε το πλαίσιο για τη 

διαµόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. µέσω της διαδικασίας διαβούλευσης κατ’ εφαρµογή της 1ης εγκυκλίου 

για τη διαµόρφωση κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής.  

 

7. Ειδικά θέµατα 

Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενηµερώθηκαν από εκπρόσωπο της ΕΕ και 

της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωµής για ειδικά θέµατα που αφορούν την 

καταπολέµηση της απάτης και η Επιτροπή Παρακολούθησης επισήµανε την ανάγκη 

εντατικοποίησης των προσπαθειών όλων των εµπλεκόµενων για την πρόληψη, 

αποτροπή και καταστολή της. 

 

8. Λοιπά θέµατα 

Έγινε ενηµέρωση για τις δράσεις του ΕΠΕ∆ΒΜ που συµβάλουν στην «ενίσχυση της 

απασχόλησης των νέων», τους σκοπούς και τους κεντρικούς στόχους του «Σχεδίου 

∆ράσης» που εκπονείται σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες της ΕΕ για την 

ενεργοποίηση παρεµβάσεων για την στήριξη της απασχόλησης, την προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας και την αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων. Τέλος, τα µέλη 

της Επιτροπής Παρακολούθησης ενηµερώθηκαν για τις δράσεις δηµοσιότητας που 

πραγµατοποιήθηκαν το 2012. 

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. 
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β) επισηµαίνει την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την κάλυψη 

του κανόνα Ν+3 για το έτος 2013, αλλά και της επίτευξης του στόχου του 

Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  

γ) σε συνέχεια της ενηµέρωσης για την εξέλιξη της διαβούλευσης της αναθεώρησης 

του ΕΠΕ∆ΒΜ, εξουσιοδοτεί την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ να προχωρήσει τις διαβουλεύσεις 

προκειµένου να ολοκληρωθεί άµεσα η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος. 

δ) µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα µέλη ενηµερώθηκαν για τις βασικές αναπτυξιακές 

κατευθύνσεις του ΥΠΑΙΘΠΑ για την 5η ΠΠ και αναµένουν σε εύλογο χρονικό 

διάστηµα να υπάρξει αναλυτική ενηµέρωση για τη νέα προγραµµατική περίοδο και 

σε συµφωνία µε το πρόγραµµα που προβλέπεται στις εγκυκλίους του Υπ. 

Ανάπτυξης. 

 

 
          Ο Πρόεδρος της Επ. Πα. 

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

 

 

 

 

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΥΗ9-ΟΛΦ


