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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

της  Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 

4η Συνεδρίαση, 22 Ιουνίου 2011 

 
Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & 
Διά Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ)», 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, Διά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
συνήλθε σε 4η Συνεδρίαση, την 22α Ιουνίου 2011, με την υπ’ αρ. πρ. 9048/02-06-
2011 Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΔΒΜ, 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:  
 

1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 

2. Έγκριση Πρακτικών 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 

3. Πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

4. Ετήσια Έκθεση 2010  

5. Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

6. Συνέργια και Συμπληρωματικότητα του ΕΠΕΔΒΜ με άλλα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα 

7.  Πληροφόρηση και Δημοσιότητα  
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8. Προγραμματισμός Εργασιών 2011 

9. Πρακτικά Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΕΔΒΜ και ΕΠΑΝΑΔ 
(14-2-2011) 

10.  Άλλα Θέματα 

11.  Συμπεράσματα της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΕΔΒΜ 

 
Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, 
παραβρέθηκαν 35 μέλη με δικαίωμα ψήφου και 5 χωρίς δικαίωμα ψήφου, δηλαδή 
διαπιστώθηκε απαρτία και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 
πληροφορήθηκαν και ενέκριναν τα κάτωθι:  
 
1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα την Ημερήσια Διάταξη της 4ης 
Συνεδρίασης της 22ας Ιουνίου 2011.  
 
2. Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 
Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν τα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, όπως έχουν καταγραφεί και συμπεριληφθεί στο φάκελο της 4ης 
Συνεδρίασης. 
 
3. Πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν για την πρόοδο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος όσον αφορά στην εξειδίκευσή του, στην έκδοση 
Προσκλήσεων, καθώς και στον προγραμματισμό των Προσκλήσεων για το επόμενο 
διάστημα.  
Παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία ανά άξονα προτεραιότητας για τις 
προσκλήσεις, τις εντάξεις, τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος.  
Από μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης κατατέθηκαν προτάσεις που θα 
αξιοποιηθούν για την καλύτερη δυνατή εξειδίκευση καθώς και την 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας το λόγο επί του θέματος αυτού όπως και σε 
ορισμένα από τα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έκανε μία σειρά από 
επισημάνσεις, σχόλια και προτάσεις οι οποίες και αποτυπώνονται στο 
επισυναπτόμενο παράρτημα που ακολουθεί.  
Με το πέρας της συζήτησης αυτής ο εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ κατέθεσε ένσταση για 
τη συμμετοχή της ΟΛΤΕΕ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
αποχώρησε.  
 
4. Ετήσια Έκθεση 2010 
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης προχώρησαν στην έγκριση της Ετήσιας 
Έκθεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το έτος 2010, όπως αυτή έχει 
καταγραφεί και συμπεριληφθεί στο φάκελο της 4ης Συνεδρίασης, με τη δέσμευση 
της ενσωμάτωσης τόσο των παρατηρήσεων που είχαν αποσταλεί από την Ε.Ε. για 
την ετήσια έκθεση του 2009 όσο και τυχόν παρατηρήσεων ή συμπληρώσεων 
μελών της Επιτροπής που θα αποσταλούν εγγράφως για τη συμπλήρωση της 
ετήσιας έκθεσης μέχρι τέλος Ιουνίου.  
 
5. Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος   
Η Επιτροπή ενημερώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σχετικά με τη 
διαδικασία αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού 
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Προγράμματος. Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 
ενημερώθηκαν για τους στόχους και τις βασικές συνιστώσες της αξιολόγησης 
καθώς και για την εξέλιξη του έργου της Αξιολόγησης βάσει της σχετικής 
σύμβασης της Ειδικής Υπηρεσίας με Ανάδοχο.  
 
 6. Συνέργια και Συμπληρωματικότητα του ΕΠΕΔΒΜ με άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα   
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν για τη διαδικασία 
συντονισμού των δράσεων που αφορούν στις υποδομές εκπαίδευσης (κωδικός 75). 
Συγκεκριμένα, παρουσιαστήκαν στοιχεία για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο της συντονιστικής διαδικασίας µε τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα. Η Επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για τη συντονιστική διαδικασία 
που ακολουθείται από τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με τις παρεμβάσεις που θα 
συγχρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».  
 
7. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα  
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την 
εφαρμογή του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης, για την επικοινωνιακή στήριξη του 
Συμβούλου Επικοινωνιακής Στρατηγικής καθώς και για την εξέλιξη των 
διαγωνισμών για την επιλογή συμβούλων δημοσιότητας με στόχο την προβολή 
των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στα ΜΜΕ στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης καθώς για την προβολή δράσεων με τη 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  
 
8. Προγραμματισμός Εργασιών 2011 
Η Επιτροπή ενημερώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για τον 
Προγραμματισμό των εργασιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το 2011.  
 
9. Πρακτικά Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΕΔΒΜ και ΕΠΑΝΑΔ 
Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν για τα Πρακτικά της Κοινής Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως έχουν καταγραφεί και συμπεριληφθεί στο φάκελο 
της 4ης Συνεδρίασης και όπως αυτά θα συμπληρωθούν με τη διατύπωση των 
συμπερασμάτων που θα προκύψουν από τη συνεργασία των Διαχειριστικών Αρχών.  
 
10. Άλλα θέματα 
Δεν υπήρξαν άλλα θέματα.  
 
11. Συμπεράσματα της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΕΔΒΜ  
Τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν τα συμπεράσματα της 4ης Συνεδρίασης της 
Επιτροπής Παρακολούθησης με την επιφύλαξη της αποστολής και ενσωμάτωσης 
περαιτέρω επιμέρους γραπτών σχολίων ή προτάσεων μέχρι 9 Ιουλίου 2011.  
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΕΔΒΜ 

 
 

 
Βασίλειος Κουλαϊδής 

Γενικός Γραμματέας του ΥΠΔΒΜΘ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Σχόλια / Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης 
 
 
Θέμα  3 «Πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος» 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), ενώ επεσήμανε τα θετικά βήματα που έχουν γίνει 
από τις αρχές του 2010, εξέφρασε την ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη 
ανεπαρκή πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος - τόσο σε ό,τι αφορά στο φυσικό 
όσο και στο οικονομικό αντικείμενό του – με την ανησυχία να εστιάζεται ιδιαίτερα 
στο χαμηλό επίπεδο υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας (ΑΠ) 4-12. Η Ε.Ε. 
κάλεσε τα μέλη της ΕΠ να αναπτύξουν ένα ουσιαστικό διάλογο τόσο για τις αιτίες 
αυτής της μη ικανοποιητικής προόδου όσο και για τα επιπλέον πιο αποτελεσματικά 
μέτρα – με έμφαση σε μέτρα ενίσχυσης της ικανότητας υλοποίησης βασικών 
δικαιούχων σε κάθε ΑΠ -  που πρέπει να ληφθούν για την επιτάχυνση της 
υλοποίησης προκειμένου να αποφευχθεί ο υπαρκτός κίνδυνος αυτόματης 
αποδέσμευσης, ιδιαίτερα για τα έτη 2012 και 2013, αλλά και για να επιτευχθούν οι 
στόχοι που έχουν τεθεί στο Μνημόνιο του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής. 

Η Ε.Ε. εξέφρασε επίσης την εκτίμηση της για την προώθηση σημαντικών 
μεταρρυθμίσεων στη διάρκεια των τελευταίων μηνών (πχ. "Νέο Σχολείο", νέος 
νόμος για τη Δια Βίου Μάθηση) καθώς επίσης και για την πρόσφατη άρση νομικών 
αβεβαιοτήτων σχετικά με το ρόλο βασικών δικαούχων του προγράμματος 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών). 

Ταυτόχρονα η Ε.Ε. υπογράμμισε την ανάγκη να επιταχυνθεί η επεξεργασία των 
σχετικών Σχεδίων Δράσης (τα περισσότερα από τα οποία προβλέπονται στο ΕΠ) τα 
οποία θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αντιμετώπιση όλων εκείνων των θεσμικών, 
οργανωτικών, επιχειρησιακών εμποδίων και ελλείψεων ώστε να προχωρήσει με 
ολοκληρωμένο τρόπο η αποτελεσματική, συνεκτική και βιώσιμη εφαρμογή των 
αλλαγών πολιτικής που υιοθετούνται σε πολιτικό επίπεδο.  
 
Θέμα 4 «Ετήσια Έκθεση 2010» 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμισε ότι η ετήσια έκθεση του 2010 πρέπει να έχει 
ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της που είχε απευθύνει στις ετήσιες εκθέσεις των 
ετών 2008 και 2009 προκειμένου η έκθεση να γίνει αποδεκτή ως προς το 
περιεχόμενο της. 
 
Θέμα 5 «Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος»   
Η Ε.Ε. επεσήμανε τη σημασία δύο θετικών βημάτων που έγιναν πρόσφατα με: α) 
τη έναρξη της λειτουργίας του ψηφιακού αποθετηρίου (ψηφιακής βιβλιοθήκης) 
εκπαιδευτικών έργων που έχουν συγχρηματοδοτηθεί ή συγχρηματοδοτούνται από 
το ΕΚΤ και β) την υιοθέτηση διαδικασίας για την διάχυση και υποβολή εισηγήσεων 
σε ότι αφορά τη χρήση των συμπερασμάτων μελετών αξιολόγησης. Παράλληλα η 
Ε.Ε. επανέλαβε τη σημασία που αποδίδει στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
τρόπου συστηματικής παρακολούθησης του πως αξιοποιούνται στην πράξη τα 
αποτελέσματα και οι συστάσεις αξιολογικών μελετών. Η Ε.Ε. επεσήμανε επίσης την 
ανάγκη το επόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης να περιλαμβάνει και μελέτη που να αφορά 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  
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Θέμα 6 «Συνέργια και Συμπληρωματικότητα του ΕΠΕΔΒΜ με άλλα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα»   
Η Ε.Ε. υπογράμμισε ότι διατηρεί τις επιφυλάξεις της σε σχέση με την προσέγγιση 
συντονισμού που έχει υιοθετηθεί για τα έργα υποδομών και εξοπλισμού της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κυρίως με συμπλήρωση συνοπτικού ενημερωτικού 
ερωτηματολογίου πριν την απόφαση ένταξης των έργων από τις ενδιάμεσες ΔΑ 
των Περιφερειών) καθώς κατά την άποψη της αυτή η προσέγγιση  δεν εξασφαλίζει 
την αποτελεσματική εκπλήρωση του συντονιστικού ρόλου της ΔΑ του 
προγράμματος όπως προβλέπεται στο ίδιο το ΕΠ. Η Ε.Ε. ζήτησε και πάλι από τη ΔΑ 
σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες να επανεξετάσουν τη προσέγγιση 
αυτή με σκοπό να διασφαλιστεί ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η αποτελεσματική 
υλοποίηση των έργων του ΕΠ (ΑΠ 10-12) λόγω ενδεχόμενης έλλειψης του 
απαραίτητου εξοπλισμού που θα έπρεπε και θα μπορούσε να έχει εξασφαλιστεί 
μέσα από τα αντίστοιχα έργα των Περιφερειακών προγραμμάτων.  
 
Θέμα 7 «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» 
Η Ε.Ε. κατέθεσε εκ νέου τις επιφυλάξεις της σχετικά με την προστιθέμενη αξία 
επιλογής πολλαπλών συμβούλων δημοσιότητας και ζήτησε να λάβει γνώση της 
Επικοινωνιακής Στρατηγικής που έχει εκπονηθεί προκειμένου να εκτιμηθεί η 
έλλειψη επικαλύψεων και η ύπαρξη πραγματικής συνέργιας μεταξύ των δράσεων 
των συμβούλων δημοσιότητας.  
 
 


