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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Β. ΚΟΥΛΑΪ∆ΗΣ): Να σας καληµερίσω αφενός και να σας
ευχαριστήσω αφετέρου που κάνατε τον κόπο να έρθετε στην Επιτροπή
Παρακολούθησης. Ευχαριστώ και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά
κυρίως τους κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Και να κάνω µία διευκρίνιση ευθύς εξαρχής. Τη σύνθεση της
Επιτροπής Παρακολούθησης έχουµε σκοπό να την αλλάξουµε διευρύνοντάς
την. ∆εν προλάβαµε να κάνουµε και τυπικά τη διεύρυνση γι’ αυτή την
Επιτροπή Παρακολούθησης, από την επόµενη θα έχουµε διευρυµένη την
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εν τούτοις, ζητήσαµε από εκπροσώπους των φορέων οι οποίοι
θα συµπεριλαµβάνονται στη νέα σύνθεση, ατύπως να παρίστανται σήµερα.
Εποµένως σήµερα έχουµε και κάποιους εκπροσώπους φορέων που τυπικά
δεν συµπεριλαµβάνονται στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης,
αλλά στην ουσία βρίσκονται εδώ.
Στόχος µας σήµερα είναι να προσπαθήσουµε να συνδέσουµε τις
δράσεις οι οποίες χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις
πολιτικές του Υπουργείου και µε αυτό τον τρόπο να αναπτύξουµε ένα διάλογο
µε τους κοινωνικούς φορείς -νοµίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό βήµα διαλόγου µε
τους κοινωνικούς φορείς- για να δούµε πώς συνδέονται οι δράσεις οι
συγκεκριµένες µε τις γενικές πολιτικές τις οποίες αναπτύσσει το Υπουργείο
Παιδεία και τι συνέργειες υπάρχουν ανάµεσα σε αυτές τις δράσεις και τις
εθνικές µας πολιτικές.
Για το σκοπό αυτό θα κάνω µία πολύ σύντοµη παρουσίαση των
πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας, όπως αυτή τη στιγµή εξελίσσονται, και
στη συνέχεια θα δώσω το λόγο για ένα χαιρετισµό στους εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Μετά θα θέσω υπόψη του Σώµατος την Ηµερήσια ∆ιάταξη και
θα ζητήσω την έγκριση των πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης και θα συνεχίσουµε µε βάση πια την Ηµερήσια ∆ιάταξη την
οποία θα έχουµε και τυπικά εγκρίνει.
Οι πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, όπως σχεδιάστηκαν ήδη
από τον Οκτώβριο και βρίσκονται σε εξέλιξη, συνοπτικά εξελίσσονται σε 5
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διαφορετικούς άξονες: Έχουµε νοµοθετικό έργο (έχουµε προγραµµατίσει
νοµοθετικό έργο και έχουµε υλοποιήσει ήδη µέρος του), έχουµε προγράµµατα
για τη σχολική στέγη, έχουµε το ζήτηµα της αποκέντρωσης της σχολικής
διαδικασίας, ο 4ος άξονας έχει να κάνει µε την κατάρτιση και τις
συµπληρωµατικές δράσεις µε τα συναρµόδια Υπουργεία, και τέλος έχουµε τον
άξονα στον οποίο προσπαθούµε να συνδέσουµε την έρευνα και την
καινοτοµία από τη µια µεριά, το έργο το οποίο παράγεται στα Πανεπιστήµια
και στα ΤΕΙ από την άλλη, και την αγορά εργασίας ως τρίτο πόλο. Θα
αναφερθώ και στους 5 αυτούς άξονες εν συντοµία.
Για τα νοµοσχέδια τα οποία προγραµµατίζουµε (έχουµε 5
νοµοσχέδια στον προγραµµατισµό µας), το πρώτο νοµοσχέδιο κατατέθηκε
στη Βουλή και ήδη είναι νόµος του Κράτους και αναφέρεται στον τρόπο µε τον
οποίο εκπαιδεύεται ο εκπαιδευτικός, στον τρόπο µε τον οποίο τοποθετείται
στις θέσεις ή αλλάζει θέση, δηλαδή όλο το σύστηµα της αρχικής τοποθέτησης
µεταθέσεων

και

αποσπάσεων,

σε

ζητήµατα

της

αξιολόγησης

του

εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας, και σε ορισµένα ζητήµατα που
αφορούσαν άµεσες ρυθµίσεις για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Από αυτά, δύο είναι τα προεξάρχοντα. Είναι ο τρόπος µε τον
οποίο γίνεται η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού, διότι ορίζουµε και ήδη έχουµε
προχωρήσει, έχουµε αρχίσει την υλοποίηση µέτρων έτσι ώστε η αρχική
κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών να περιλαµβάνει και ένα µεγάλο κοµµάτι
παιδαγωγικής κατάρτισης.
Είναι

αυτό

που

λέµε

το

«πιστοποιητικό

παιδαγωγικής

κατάρτισης», το οποίο θα είναι ενσωµατωµένο στις προπτυχιακές σπουδές
στα Πανεπιστήµια τα οποία παράγουν εκπαιδευτικούς, κυρίως για τη Μέση
Εκπαίδευση, γιατί αυτοί που παράγονται για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ή
έτσι ή αλλιώς έχουν ήδη παιδαγωγική κατάρτιση. Και για όσους θα θελήσουν,
τα Πανεπιστήµια θα κληθούν να φτιάξουν αντίστοιχα προγράµµατα για όσους
αυτή τη στιγµή δεν είναι εκπαιδευτικοί αλλά σκέφτονται να γίνουν, να
ακολουθήσουν δηλαδή το επάγγελµα του εκπαιδευτικού, και εποµένως θα
χρειαστεί να καταρτιστούν στις επιστήµες της αγωγής.
Και το δεύτερο κοµµάτι, το οποίο έχει ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία
για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, είναι ότι εισάγουµε την αξιολόγηση
του έργου της εκπαιδευτικής µονάδας. Έχουµε ήδη αρχίσει να υλοποιούµε,
3
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έχουµε κάνει τις κινήσεις για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής µας, έχουµε
ήδη τον κατάλογο των σχολείων τα οποία θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα
αυτό από το Σεπτέµβριο. Η υλοποίησή του δηλαδή αρχίζει από το
Σεπτέµβριο.
Προφανώς αυτά τα χαρακτήρισα ως προεξάρχοντα σηµεία γιατί
αναφέρονται στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Προφανώς έχουν
µεγάλη σηµασία και τα υπόλοιπα, παραδείγµατος χάρη ο τρόπος µε τον
οποίο επιλέγονται τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης ή τα καθοδηγητικά
στελέχη της εκπαίδευσης έχει επίσης µεγάλη σηµασία, που περιλαµβάνεται σε
αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και όπως σας είπα
αποτελεί ήδη νόµο του Κράτους.
Από τα υπόλοιπα 4 νοµοσχέδια, το επόµενο θα κατατεθεί
υπολογίζουµε στη Βουλή µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου, αναφέρεται
στη δια βίου εκπαίδευση και µάθηση. Και έχουµε τρία ακόµη νοµοσχέδια, που
αφορούν στην Τεχνική Εκπαίδευση, στο νόµο-πλαίσιο για τα Πανεπιστήµια
και στην αποκέντρωση, τα οποία θα κατατεθούν από το Σεπτέµβριο και µετά.
Άρα το σίγουρο είναι ότι θα έχουµε δύο καινούριους νόµους µέχρι τον Ιούλιο.
Ειδικά για την αποκέντρωση θέλω να διευκρινίσω τα εξής:
Υπάρχει σε εξέλιξη ένα µεγάλο πρόγραµµα διοικητικής αναδιάρθρωσης του
κράτους συνολικά, που φέρεται µε το κωδικό όνοµα «Καλλικράτης», και µε τις
πολιτικές αυτές συνάδουν και πολιτικές για την εκπαίδευση.
Εδώ πρέπει να πω και να διευκρινίσω τα παρακάτω: Ότι
πρώτον σε ό,τι αφορά το κυρίως σχολικό έργο, παραµένει αποκλειστικά
αρµοδιότητα του κεντρικού κράτους. ∆ηλαδή τα αναλυτικά προγράµµατα στο
βασικό τους κορµό, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, ο διορισµός, η επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών, παραµένουν αποκλειστικά ευθύνη του κεντρικού κράτους.
Στις αυτοδιοικητικές δοµές µεταφέρονται οι υποστηρικτικές
εργασίες. Παραδείγµατος χάρη, τα ζητήµατα της σχολικής στέγης, της
καθαριότητας των σχολείων και πάει λέγοντας θα περάσουν

στην

αρµοδιότητα των αυτοδιοικητικών δοµών. Η ενίσχυση των αυτοδιοικητικών
δοµών, που ελπίζουµε ότι θα πετύχουµε µε το σχέδιο «Καλλικράτης», θα
αποτελέσει και εγγύηση για την ασφαλή λειτουργία όλων των υποστηρικτικών
δοµών. Η αποκέντρωση είναι ένα ζήτηµα το οποίο ταλανίζει εκπαιδευτικά
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συστήµατα τα οποία είναι πολύ συγκεντρωτικά. Ελπίζουµε ότι δίνουµε µια
λύση.
Προφανώς όταν είπα ότι ο πυρήνας της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας θα παραµείνει στην ευθύνη του κεντρικού κράτους, εννοώ ότι
κυρίως τα αναλυτικά προγράµµατα θα παραµείνουν στην ευθύνη του
κεντρικού κράτους, εν τούτοις ένα µικρό ποσοστό αναλυτικών προγραµµάτων
µπορεί να περάσει στην ευθύνη, όχι των αυτοδιοικητικών δοµών αλλά των
Σχολικών Συµβουλίων, δηλαδή της ίδιας της σχολικής µονάδας. Αλλά αυτό θα
είναι πολύ µικρό µέρος ώστε δεν θα έχουµε αλλοίωση βασική του κεντρικού
αναλυτικού προγράµµατος.
Ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά την κατάρτιση υπήρξε µία ριζική
αναδιάταξη των αρµοδιοτήτων. Μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας
αρκετές από τις αρµοδιότητες από την κατάρτιση, οι οποίες ήταν στο παλιό
Υπουργείο Εργασίας -έχουµε εδώ τον Γενικό Γραµµατέα τον κ. Τσέκο- µε τους
οποίους συνεργαζόµαστε ιδιαιτέρως ώστε να πετύχουµε συνέργειες. Και
βεβαίως το ζήτηµα αυτό θα αντιµετωπίζεται και στο υπό κατάρτιση
νοµοσχέδιο για τη δια βίου εκπαίδευση το οποίο, όπως σας είπα, θα κατατεθεί
µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου.
Και φθάνω στο κεντρικό για µας ζήτηµα της σύνδεσης της
έρευνας που γίνεται είτε στα Ερευνητικά Ινστιτούτα είτε στα Πανεπιστήµια και
στα ΤΕΙ, της εκπαίδευσης που προσφέρεται στα Πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ και
της αγοράς εργασίας. Ξέρετε επίσης ότι η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας,

που

αποτελούσε

µέρος

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης,

µεταφέρθηκε στο Υπουργείο Παιδείας.
Και αυτή τη στιγµή προσπαθούµε να έχουµε ένα είδος
λειτουργικής ενοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρουν τα Πανεπιστήµια
και τα ΤΕΙ, και να συνδέσουµε µε διάφορες πράξεις τη δουλειά που γίνεται,
την ερευνητική και την παραγωγή καινοτοµίας, στα Πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ,
µε την αγορά εργασίας.
Θα έρθουµε σε αυτό το ζήτηµα πιο αναλυτικά, ενδεχοµένως ο
Ειδικός Γραµµατέας της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, ο κ. Παπάζογλου θα µας πει στη συνέχεια κάποια λόγια.
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Με αυτά εγώ τελειώνω το γενικό περίγραµµα των πολιτικών οι
οποίες εξελίσσονται στο Υπουργείο Παιδείας και θα παρακαλέσω τον
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο.
Α. CECILIO: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κύριοι Γενικοί
Γραµµατείς, είναι η πρώτη µου Επιτροπή Παρακολούθησης στο επιχειρησιακό
πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης. Αυτό το οποίο αναµένω
είναι ότι η ανταλλαγή που θα γίνει µεταξύ µας σήµερα το πρωί να
ανταποκρίνεται στο επίπεδο των προκλήσεων που αντιµετωπίζουµε από
κοινού.
Όπως είπατε πολύ σωστά, αυτό το επιχειρησιακό πρόγραµµα
έχει ένα στόχο, που είναι να υποστηρίξει τις µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό
σύστηµα και το σύστηµα δια βίου µάθησης. Στην Ελλάδα αυτό το σύστηµα θα
ανταποκριθεί

καλύτερα

στις

ανάγκες

της

ελληνικής

οικονοµίας.

Και

περιµένουµε λοιπόν να υποστηρίξουµε αυτό το σύστηµα για να οδηγείται από
τη ζήτηση περισσότερο παρά από την προσφορά.
Αλλά

πρέπει

πια

να

είναι

και

προοπτικό,

δηλαδή

να

προκαταλαµβάνει τις ανάγκες του αύριο, και να είναι ένα σύστηµα το οποίο να
είναι και προσαρµόσιµο, να προσαρµόζεται εύκολα δηλαδή, σε µία διαρκώς
µεταλλασσόµενη κατάσταση και εξέλιξη των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες
για την οικονοµία.
Είναι ένα σύστηµα επίσης, και αναµένουµε και θέλουµε πάρα
πολύ φυσικά, αναµένουµε µε αγωνία θα έλεγα, τις στρατηγικές για την
εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση, γιατί είναι σηµαντικό το σύστηµα να
ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων.
Όχι µόνο στην αρχική εκπαίδευση, αλλά και εκείνων που
βρίσκονται ήδη µέσα στην αγορά εργασίας, και εκείνων που έχουν χαµηλές
δεξιότητες και προσόντα και δεν πρέπει να παραµείνουν στην άκρη, µε
κίνδυνο να µην έχουν προοπτικές αργότερα, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται
στην ανεργία, προοπτικές δηλαδή να ξαναβρούν δουλειά.
Θα

δούµε

λοιπόν

πολύ

προσεκτικά

πώς

το

σύστηµα

εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης και βελτίωσης των προσόντων των
ανθρώπων θα ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. Και θέλουµε να δούµε και
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πώς αυτό το πρόγραµµα υποστηρίζει τη µεταρρύθµιση. Έχετε µια
µεταρρύθµιση και έχετε και ένα εργαλείο για τη να στηρίξει.
Είµαστε λοιπόν, και δεν το κρύβουµε, είµαστε ανήσυχοι µε το
επίπεδο

της

υλοποίησης

του

επιχειρησιακού,

όχι

µόνο

αυτού

του

επιχειρησιακού αλλά και όλων των επιχειρησιακών στην Ελλάδα, που έχουν
πολύ χαµηλό επίπεδο υλοποίησης αυτή τη στιγµή. Και αυτό είναι βέβαια
σηµείο ανησυχίας και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τις Ελληνικές
Αρχές, είναι κοινή η ανησυχία.
Μπορεί να βοηθηθεί λοιπόν το πρόγραµµα, το Ταµείο να
βοηθήσει τους ανθρώπους να ελαφρύνουν κάπως, να µετριάσουν τις
δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουν λόγω της παρούσας οικονοµικής και
δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. Και σήµερα θα δούµε ποιοι είναι οι
µηχανισµοί και πώς µπορούµε να επιταχύνουµε την υλοποίηση αυτού του
επιχειρησιακού, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες.
Αλλά βέβαια πρέπει να επιταχυνθεί διασφαλίζοντας την
ποιότητα των πράξεων και όχι να βελτιώσουµε απλώς τη χρηµατοοικονοµική
υλοποίηση. Να δούµε τη βιωσιµότητα αυτών των πράξεων και να δούµε,
όπως είπατε, και τις συνέργειες και τις συµπληρωµατικότητες, µε µια
συνεκτική προσέγγιση δηλαδή στον τοµέα αυτό της εκπαίδευσης και δια βίου
µάθησης.
Που δεν καλύπτεται µόνο από αυτό το επιχειρησιακό, αλλά που
έχει διασύνδεση και µε άλλα επιχειρησιακά του Κοινωνικού Ταµείου. Γι’ αυτό
και έχουµε εδώ σήµερα τις ∆ιαχειριστικές Αρχές και τους υπευθύνους, και από
το Υπουργείο Απασχόλησης, που έχουν κοινή ευθύνη µε εσάς σε αυτό τον
τοµέα.
Πρέπει

στόσο

επίσης

να

διασφαλίσουµε

τις

συµπληρωµατικότητες και συνέργειες και µε άλλα ταµεία, άλλες παρεµβάσεις,
κυρίως από το ΕΤΠΑ, το Περιφερειακό Ταµείο. Και σίγουρα θα το δούµε και
αυτό σήµερα. Υπάρχει κάποια πρόοδος που έχει επιτευχθεί, πρέπει να το
αναγνωρίσουµε αυτό, αλλά υπάρχουν ακόµα πολλά που πρέπει να γίνουν.
Και αυτό το οποίο περιµένω σήµερα, και θα είναι και η έννοια
αυτής της συνάντησης, είναι ότι αυτή η πρόκληση και το καθήκον, αυτό το
έργο, δεν είναι µόνο αποκλειστική ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής του
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επιχειρησιακού, είναι µία κοινή ευθύνη όλων των εµπλεκοµένων γύρω από
αυτό το τραπέζι. Θα επιτύχουµε στην υλοποίηση του προγράµµατος, την
επιτυχή υλοποίηση, µόνο εάν όλοι δεσµεύονται προς την ίδια κατεύθυνση.
Γιατί χρειαζόµαστε τεράστια προσπάθεια για να βελτιωθεί η κατάσταση.
∆ράττοµαι της ευκαιρίας για να επιστήσω την προσοχή όλων
των εµπλεκοµένων, των ενδιάµεσων φορέων, των δικαιούχων, των
υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης, που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση
του επιχειρησιακού και των πολιτικών και µηχανισµών, για να πω ότι
εξαρτάται και από εσάς να αλλάξετε την κατάσταση. Είναι τεράστια ευθύνη.
Αυτό που θέλω να πω –και θα ολοκληρώσω µε αυτό- είναι ότι
από τη δική µας την πλευρά έχετε όλη µας την υποστήριξη, την υποστήριξη
δηλαδή της οµάδας µου, των συναδέλφων µου, για να σας βοηθήσουν να
βρείτε τρόπους για να βελτιώσετε την κατάσταση, να επιταχύνετε την
υλοποίηση.
Αλλά επίσης από την πλευρά µας θα έχετε και έναν οφθαλµό
που θα εξετάζει τι συµβαίνει. ∆εν λέω ότι σας ελέγχουµε, δεν είναι αυτός ο
ρόλος µας, αλλά πραγµατικά θέλουµε να δούµε τη βελτίωση του
προγράµµατος, γιατί συµµεριζόµαστε αυτή την ευθύνη.
Και επίσης συµµεριζόµαστε µαζί σας και το στόχο και την
επιθυµία, τη βούληση να δείτε αυτό το πρόγραµµα να συνεισφέρει σε µία πιο
ανταγωνιστική ελληνική οικονοµία, όπου ο τελικός στόχος είναι να βελτιωθεί η
ευηµερία των Ελλήνων πολιτών.
Αυτός είναι ο τελικός στόχος και αυτό είναι που πρέπει να
σκεφτόµαστε, ότι όλες οι δράσεις µας έχουν ως τελικό στόχο αυτό. Έστω και
αν µερικές φορές εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται αυτό, έστω και αν δίδεται η
εντύπωση ότι κάνουµε το αντίθετο, ο τελικός στόχος είναι πάντα να βελτιωθεί
η ζωή των Ελλήνων πολιτών και προς τα εκεί προσβλέπουµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ θερµά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνολική
υποστήριξη που παρέχει στην προσπάθειά µας και είµαι σίγουρος ότι θα
συνεχίσουµε να έχουµε τη συνεχή σας υποστήριξη, διότι αυτή τη στιγµή
έχουµε αναπτύξει ένα πρόγραµµα για τη συστηµική αναµόρφωση της
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εκπαίδευσής µας, η οποία ελπίζουµε ότι πράγµατι θα βελτιώσει την
κατάσταση στη χώρα µας και θα συµβάλει στην καλύτερη ζωή των πολιτών.
Ελπίζω ότι έδωσα ένα πολύ σύντοµο περίγραµµα της συνολικής
µας, την οποία θεωρούµε απολύτως συνεκτική πολιτική, θα έρθουµε στις
λεπτοµέρειες.
Και εδώ θα κάνω µια µικρή παρένθεση επίσης, να ευχαριστήσω
το προσωπικό του ενιαίου διοικητικού τοµέα του Υπουργείου που έκανε όλη
αυτή την προσπάθεια για την προετοιµασίας της Επιτροπής, και ειδικά την
Ειδική Γραµµατέα την κα Ορφανού, στους κόπους της οποίας οφείλουµε το
µεγαλύτερο µέρος, αν όχι όλο το µέρος, της σηµερινής µας συνάντησης.
Θα ζητήσω λοιπόν να εγκρίνουµε την Ηµερήσια ∆ιάταξη, που η
Ηµερήσια ∆ιάταξη για σήµερα έχει ως ακολούθως:
Αφού εγκρίνουµε τα πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης της
Επιτροπής Παρακολούθησης, στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο εκπρόσωποι
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και ειδικά της ∆ιαχειριστικής µας
Αρχής, για να µας εκθέσουν τα της υλοποίησης του επιχειρησιακού
προγράµµατος, της αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, τις
συνέργειες και τη συµπληρωµατικότητα του προγράµµατος αυτού µε άλλα
επιχειρησιακά προγράµµατα, την πληροφόρηση, την πληροφόρηση –
δηµοσιότητα και τον προγραµµατισµό των εργασιών για το υπόλοιπο χρονικό
διάστηµα του 2010, πριν περάσουµε σε άλλα θέµατα.
Θα εγκρίνουµε στο τέλος την ετήσια έκθεση του 2009 και θα
έχουµε και την έγκριση της απόφασης των συµπερασµάτων της 3ης
Συνεδρίασης, αλλά πριν από τις εγκρίσεις αυτές θα έχουµε τις τοποθετήσεις
των µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, το οποίο νοµίζω είναι και το
κύριο µέρος της Επιτροπής µας, ώστε να έχουµε µια συζήτηση, αυτό είναι και
ο συνολικός στόχος, να έχουµε µία συζήτηση µε τους κοινωνικούς εταίρους.
Θα έχουµε λοιπόν µια τοποθέτηση των µελών και στο τέλος θα
προσπαθήσω να κάνω ένα κλείσιµο, αφού προηγηθούν οι παρατηρήσεις από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ζητώ την έγκρισή σας.
ΜΕΛΟΣ: Την έχετε.
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Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Μια ερώτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ.
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Κοτσιφάκης Θέµης από την ΟΛΜΕ. Στην 1η Ηµερήσια
∆ιάταξη, στο θέµα «Πορεία υλοποίησης του προγράµµατος» υπήρχαν τρία
υποθέµατα. Αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν; Είναι η µία ερώτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, υπάρχουν, συνεχίζουν.
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Ωραία. Και υπήρχε ένα θέµα «Πρόγραµµα σταθερότητας
και ανάπτυξης και πρόγραµµα επιτάχυνσης». Γιατί αφαιρέθηκε; Και προτείνω
να υπάρχει µέσα στο κείµενο.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Να εξηγήσω γιατί αφαιρέθηκε. ∆εν αφαιρέθηκε, απλώς
θεωρήθηκε ότι είναι τρία λόγια όλα κι όλα, τα οποία είναι άρρηκτα
συνδεδεµένα

µε

την

πορεία υλοποίησης

και

δεν

υπάρχει

χωριστή

παρουσίαση.
Ήταν δική µου πρωτοβουλία, για να µην δηµιουργηθούν οι
εντυπώσεις ότι θα αναπτύξουµε το πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης,
διότι δεν υπάρχει ειδική παρουσίαση, απλώς θα αναφέρουµε ποιοι είναι οι
στόχοι σε συνάρτηση µε το πρόγραµµα και τι κάνουµε για να τους πετύχουµε.
Απλώς επειδή είναι περιορισµένα αυτά που έχουµε να πούµε, θέλαµε να µην
έχει την έννοια παρουσίασης. Θα το θίξω εγώ βεβαίως, θα σας πω εγώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και βεβαίως αγαπητέ κύριε συνάδελφε µπορείτε στην
τοποθέτησή σας, δεν υπάρχει κανένας περιορισµός, να αναφερθείτε σε
οποιοδήποτε θέµα θέλετε. Όπως είπα, θα δοθεί πλήρης ευχέρεια να έχουµε
τοποθετήσεις, ο καθένας µπορεί επί παντός του επιστητού. Βεβαίως εγώ
έκανα µία προσπάθεια να περιορίσω την ατζέντα, να την εστιάσω καλύτερα.
Έχω την έγκρισή σας υποθέτω λοιπόν και έχω και την έγκριση
των πρακτικών τα οποία έχετε, της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
ΜΕΛΟΣ: Υπάρχει ένα τυπικό πρόβληµα σε µια σελίδα, εντάξει, δεν είναι
τίποτα, απλώς να το διορθώσουµε. Θα το πω µετά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. Ευχαριστούµε πολύ.
Εγκρίνουµε την Ηµερήσια ∆ιάταξη και τα πρακτικά της 2ης
Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης οµόφωνα.
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∆ίνω τώρα το λόγο στην Ειδική Γραµµατέα την κα Ορφανού, για
να µας κάνει την κεντρική εισήγηση.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Σας χαιρετώ όλους και χαίροµαι πάρα πολύ που θα µας δοθεί
η δυνατότητα να παρουσιάσουµε λίγο τις προσπάθειες που έχουν γίνει και
που θα γίνουν για την υλοποίηση του προγράµµατος σε έναν ευρύτερο κύκλο
και να ακούσουµε και τις παρατηρήσεις σας.
Θα προσπαθήσω σύντοµα να σας παρουσιάσω την πορεία του
προγράµµατος. Τα βασικά στοιχεία, τα οποία φαντάζοµαι τα γνωρίζετε: Είναι
ένα πρόγραµµα 2.215.000.000 δηµόσιας δαπάνης, εκ των οποίων τα
2.058.000.000 είναι συγχρηµατοδοτούµενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο.
Το πρόγραµµα αρθρώνεται σε 15 άξονες προτεραιότητας, που
στην πραγµατικότητα ουσιαστικά αντιστοιχούν... Συγγνώµη λίγο γιατί
µπερδεύτηκα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στους 15 άξονες
προτεραιότητας υπάρχει και η διάκριση ανάλογα µε τις Περιφέρειες, άρα στην
ουσία εµείς τους οµαδοποιούµε σε οµάδες των τριών, και στο πλαίσιο αυτό θα
γίνει και η παρουσίαση.
Ας µιλήσουµε πρώτα για τα συγκεντρωτικά του προγράµµατος.
Έχει ενεργοποιηθεί ένα πολύ µεγάλο µέρος του προγράµµατος µέσα από την
έκδοση προσκλήσεων σε δικαιούχους για να υλοποιήσουν έργα και αυτό
φτάνει στο 56,2% του προγράµµατος.
Στις εντάξεις είµαστε λίγο πίσω, είµαστε αυτή τη στιγµή στο
13,3%, αλλά αυτό θα διπλασιαστεί εντός του µήνα σχεδόν, διότι δεδοµένου ότι
έχουν εκδοθεί πολλές προσκλήσεις και έχουν κατατεθεί τεχνικά δελτία για το
µεγαλύτερο µέρος των προσκλήσεων αυτών, θα έχουµε πολύ σύντοµα
εντάξεις, άρα αυτό το ποσοστό το 13,3% αισιοδοξούµε να γίνει 26% µέσα
στον επόµενο µήνα, ή εν πάση περιπτώσει µέχρι τον Ιούλιο.
Και αντίστοιχα, επειδή το µεγαλύτερο ποσοστό των πράξεων για
τις οποίες έχουν εκδοθεί οι προσκλήσεις είναι πράξεις άµεσης αξιολόγησης,
που υλοποιούνται µε ίδια µέσα τα περισσότερα υποέργα τους, άρα στα έργα
αυτά θα προχωρήσουµε γρήγορα σε νοµικές δεσµεύσεις. Και ενώ σήµερα
είµαστε σε ένα 7,3% σε νοµικές δεσµεύσεις, και αυτό το ποσοστό θα
διπλασιαστεί, και µάλιστα µέσα το καλοκαίρι.
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Έχουµε δαπάνες αυτή τη στιγµή εγγεγραµµένες σε ένα ποσοστό
1,8%, (36,7 εκατοµµύρια). Ωστόσο, και το τονίζω, µία σειρά από
διαδικαστικούς λόγους που συνδέονταν άµεσα µε την αναδιάρθρωση των
διοικήσεων των οργανισµών και µε διαδικασίες, ακόµη και µε την πίεση που
είχε το ΥΠΟΙΑΝ να δώσει αριθµούς ΣΑΕ σε έργα που εντάσσαµε κλπ, είχαν
ως συνέπεια στην πραγµατικότητα να έχουν γεννηθεί περισσότερες οφειλές,
αλλά και να έχουν δηµιουργηθεί δαπάνες. Οι πραγµατικές δαπάνες αυτή τη
στιγµή, µε την εικόνα που έχουµε από τους φορείς, είναι γύρω στα 74
εκατοµµύρια, το οποίο ανέρχεται σε ένα 3,6%.
Τώρα που τακτοποιήθηκαν τα ζητήµατα µε τις διοικήσεις και θα
µας υποβληθούν τα µηνιαία και θα αρχίσουµε εντατικά να γράφουµε, και τώρα
που ολοκληρώσαµε και το κλείσιµο του παλιού προγράµµατος, που
απασχολούσε ένα πολύ µεγάλο µέρος του ανθρώπινου δυναµικού της
Υπηρεσίας µας, αυτό το 1,8% σε ένα πολύ εύλογο διάστηµα, γύρω στον έναενάµιση µήνα, θα το δείτε να είναι ένα 3,6%.
Και πάω τώρα επιµέρους στις οµαδοποιήσεις των αξόνων, που
πριν µπερδεύτηκα γιατί είχα στο µυαλό µου ότι είναι οι άξονες 1, 2, 3. Ο
πρώτος άξονας για µένα, η πρώτη οµάδα αξόνων, η οποία αφορά ουσιαστικά
τον πυρήνα της εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους
αφενός της αναβάθµισης της ποιότητας της εκπαίδευσης, της εισαγωγής των
ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, της προώθησης της κοινωνικής
ενσωµάτωσης µέσα από την εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και
της επιµόρφωσης και ενίσχυσης των εκπαιδευτικών, είναι η βασική οµάδα
αξόνων µέσα από τους οποίους υλοποιείται ένα κοµβικό πεδίο της πολιτικής
του Υπουργείου. Βλέπετε ότι έχει και ένα µεγάλο ποσοστό βαρύτητας
άλλωστε στο πρόγραµµα, είναι το 39,8% του προγράµµατος.
Αυτή τη στιγµή έχουµε ενεργοποιήσει µεγάλο ποσοστό των
αξόνων αυτών, ένα 72,6%, µέσα από προσκλήσεις. Βλέπετε ότι οι ενταγµένες
πράξεις είναι 18,5%, αλλά όπως σας είπα σε αυτό τον άξονα κατεξοχήν θα
έχουµε πολλές εντάξεις, και δεν θα διπλασιαστεί αλλά θα είναι παραπάνω
από το διπλάσιο πάρα πολύ σύντοµα, και αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για τις
νοµικές δεσµεύσεις. Αλλά δυστυχώς οφείλουµε να σας πούµε αυτά που λέει
το ΟΠΣ τώρα.
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Και εδώ στις δαπάνες µας στον άξονα αυτό, επειδή εδώ είναι τα
κοµβικά έργα της µεταρρύθµισης, τα οποία τώρα υπάρχει κόσµος ο οποίος
εργάζεται και άρα γεννώνται οφειλές, όχι δαπάνες (γιατί δεν έχουν γίνει
πληρωµές, επειδή τώρα εντάσσουµε), µεν θα έχουµε πολλές δαπάνες κυρίως
τα δίµηνα Σεπτέµβριος - Οκτώβριος και ακόµη περισσότερο Νοέµβριο –
∆εκέµβριο.
Άρα αυτό το 4,2% όταν θα το δούµε στην επόµενη Επιτροπή
Παρακολούθησης -που αισιοδοξούµε να είναι το ∆εκέµβριο ή το Νοέµβριο, θα
το δούµε αυτό- να δείτε ένα πολύ µεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης, το
οποίο όµως τονίζω ότι σε αυτούς τους δύο άξονες θα είναι κυρίως στο
διάστηµα Σεπτέµβριος – Οκτώβριος και Νοέµβριος – ∆εκέµβριος.
Θα πω, πριν πάω στους επόµενους άξονες, επειδή πρέπει να
συνδυάζουµε τα ποσά, τα νούµερα, µε την ουσία των έργων, ήδη βλέπετε ότι
έχουµε αναφέρει τα έργα για τα οποία υπάρχουν προσκλήσεις. Τα έργα που
υλοποιούνται αυτή τη στιγµή είναι:
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, που θα υπάρχει και µία β΄ φάση
µια αναβαθµισµένης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, µια πρόσκληση που θα
εκδοθεί σύντοµα και θα είναι και σε αυτό το άξονα αλλά και στον άξονα της
∆ια Βίου.
Ξενόγλωσσα προγράµµατα στο ∆ηµοτικό, και έχει εκδοθεί η
πρόσκληση για τη διαµόρφωση των νέων αναβαθµισµένων προγραµµάτων
σπουδών, που υλοποιεί την πολιτική του νέου σχολείου.
Ένα

µείζον

πρόγραµµα

επιµόρφωσης

εκπαιδευτικών,

επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες πληροφορικής, διαπολιτισµική
εκπαίδευση, οι ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας, προχωράµε σε µία
ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρµα, ψηφιακά σχέδια µαθηµάτων, µία νέα και
καινοτόµα ξενόγλωσση εκπαίδευση, που θα καλύπτει πια και την Α΄ και τη Β΄
∆ηµοτικούς στα ολοήµερα σχολεία.
Και θα προχωρήσουµε πολύ σύντοµα και σε πρόγραµµα
εκπαίδευσης οµογενών και σε προγράµµατα πολιτισµικής εκπαίδευσης σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού.
Να τονίσω πριν προχωρήσω στους επόµενους άξονες, ότι
σύµφωνα µε τις επιταγές του προγράµµατός µας, στους άξονες αυτούς θα
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χρηµατοδοτηθούν δράσεις σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους. Ήδη
υπάρχει για διαβούλευση ένα σχέδιο δράσεων από κοινωνικούς εταίρους στο
χώρο Πρωτοβάθµιας – ∆ευτεροβάθµιας και υπάρχει και µία συνεννόηση µε
τους κοινωνικούς εταίρους στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για µία
επόµενη πρόσκληση, για δράσεις που ουσιαστικά θα είναι δράσεις κυρίως
ευαισθητοποίησης, αναβάθµισης, συµµετοχής, µελετών και πιστεύουµε ότι θα
υλοποιήσουµε έτσι έναν από τους στόχους του προγράµµατος που θέλει να
εµπλέκονται οι κοινωνικοί εταίροι και να συγχρηµατοδοτούνται σε δράσεις
που ωφελούν ευρύτερα την εκπαιδευτική κοινότητα.
Θα προχωρήσω τώρα στην επόµενη οµάδα αξόνων. Μέσω των
έργων των οποίων θα εκπληρωθούν, θα εκπληρωθεί ένας κεντρικός στόχος,
κεντρικότατος σε µία εποχή κρίσης στόχος του προγράµµατος, που είναι η
ενίσχυση της σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας.
Εδώ έχουµε µία ενεργοποίηση στο 41,8% και αυτό οφείλεται σε
µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι λόγω της αναµόρφωσης της πολιτικής της δια
βίου µάθησης, την οποία την έχουµε άρρηκτα συνδεδεµένη και µε την
πολιτική στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και λόγω της υπό διαµόρφωση
αλλαγής της πολιτικής στην Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, µία σειρά
από δράσεις αναµένουν τις νέες πολιτικές για να ενεργοποιηθούν. Άρα το
φθινόπωρο θα υπάρχει µεγαλύτερη ενεργοποίηση, γιατί θα έχουµε τους νέους
νόµους πλέον.
Και εδώ έχουµε ένα χαµηλό ποσοστό ενταγµένων πράξεων, ένα
5,2%. Αλλά ακριβώς επειδή, πρώτον, αυτή τη στιγµή έχει ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση των δράσεων των σχετιζόµενων µε αυτό τον άξονα στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, προγράµµατα πρακτικής άσκησης στα Γραφεία
∆ιασύνδεσης των Πανεπιστηµίων, οι δοµές ∆ΑΣΤΑ, και αντίστοιχα έχουµε
ενεργοποιήσει δράσεις και θα ενεργοποιούµε όλο και περισσότερο δράσεις
του ΕΚΕΠ (του Κέντρου για τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό), που θα
ενταχθούν και γρήγορα γιατί είναι άµεσης αξιολόγησης, θα αυξηθεί ριζικά το
ποσοστό των ενταγµένων πράξεων µέσα στο καλοκαίρι και πιστεύουµε ότι θα
τριπλασιαστεί κιόλας, µε τους υπολογισµούς που έχουµε κάνει, και αντίστοιχα
και οι νοµικές δεσµεύσεις.
Όσον αφορά τις δαπάνες, ακριβώς λόγω των δράσεων που
σχετίζονται µε την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, των δράσεων σύνδεσης
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εκπαίδευσης – αγοράς εργασίας, αλλά και του γεγονότος ότι και το ΕΚΕΠ
αλλά και οι δράσεις για την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, αυτή τη
στιγµή

γίνεται

µία

αξιολόγηση,

αλλά

πηγαίνουµε

σε

αναµόρφωση

προγραµµάτων, σε δράσεις για την επιχειρηµατικότητα στην Τεχνική
Εκπαίδευση, και φυσικά οι δράσεις στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση, η
πρακτική άσκηση, υποτροφίες παλαιότερες και νέες, νέα αναβαθµισµένα
προγράµµατα, για τα οποία τώρα είµαστε σε συνεννόηση και περιµένουµε και
την οριστικοποίηση του καθεστώτος µέσα από το νέο νόµο το καλοκαίρι, θα
έχουµε για την αρχική επαγγελµατική κατάρτιση προσκλήσεις, εντάξεις και
δαπάνες µέσα στο φθινόπωρο. Άρα αυτό το 0,6%, έχω κάνει έναν
υπολογισµό, τετραπλασιάζεται σχεδόν.
Πάµε πιο κάτω τώρα, στη ∆ια Βίου Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Έχουµε µία ενεργοποίηση στο 50,3%. Υλοποιούνται αυτή τη στιγµή
προγράµµατα δια βίου µάθησης από το Ι∆ΕΚΕ, τα οποία θα αναβαθµιστούν
ποιοτικά, σύµφωνα και µε τη νέα πολιτική για τη ∆ια Βίου, αλλά αναµένουµε
πολύ σύντοµα προσκλήσεις, να εκδώσουµε προσκλήσεις και για επόµενα
έργα, µε έµφαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που είναι ένας από τους
στρατηγικούς στόχους των αξόνων.
Έχουµε

την

αναβάθµιση

του

Ελληνικού

Ανοιχτού

Πανεπιστηµίου, που αυτή τη στιγµή είναι ένα έργο που µόλις εντάσσεται και
έχει

και «γεγεννηµένες» οφειλές, συνεπώς υπάρχουν

δαπάνες. Και

πιστεύουµε ότι θα έχουµε µία πολύ σηµαντική αύξηση των νοµικών
δεσµεύσεων, αλλά το κυριότερο, υπάρχουν δαπάνες πραγµατικές που για
διαδικαστικούς λόγους δεν έχουν γραφεί στο ΟΠΣ.
∆ηλαδή τα έργα του Ι∆ΕΚΕ υλοποιούνται και είναι ένα ζήτηµα
κάποιων ηµερών, δηλαδή µέχρι τις 22 Ιουνίου θα υπάρχει αρκετά σηµαντικό,
δεν ξέρω τώρα, δεν µπορώ να το ανάγω σε τι ποσοστό, 12 εκατοµµύρια
δαπάνες στο ΟΠΣ από τα έργα του Ι∆ΕΚΕ.
Και στη συνέχεια φυσικά µέσα στο φθινόπωρο, και λόγω του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου και λόγω των έργων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και κάποιου έργου που αφορά τη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου
Μάθησης, την αναβάθµισή της, την ενίσχυσή της µε εργαλεία, πιστεύουµε ότι
θα υπάρχουν δαπάνες.
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Προσπαθώ τώρα να βρω το ποσό, µε συγχωρείτε, επειδή δεν
βρίσκεται εκεί, αλλά ας µιλήσω κατά προσέγγιση, πιστεύουµε ότι θα έχουµε
ένα ποσοστό στο τέλος του φθινοπώρου. Μισό λεπτάκι, γιατί αξίζει τον κόπο,
αφού µιλάµε µε ποσά, να το δω εδώ από τα χαρτιά µου. Περίµενα να το
έχουµε περάσει στη διαφάνεια, αλλά τελικά... Ένα ποσοστό της τάξης, ας
πούµε µε απόλυτα µεγέθη τέλος πάντων, ένα 5% περίπου δαπάνες.
Πάµε τώρα στον τοµέα που αφορά κατ’ εξοχήν την τριτοβάθµια
εκπαίδευση. Εδώ είναι ένα σηµαντικό ποσοστό βαρύτητας στο πρόγραµµα.
Εδώ έχουµε τα ερευνητικά προγράµµατα και προβλέπονται δράσεις
µεταπτυχιακών. Μέχρι πρότινος προβλέπονταν και υποτροφίες, αλλά θα
θέλαµε και σε µια εξεταζόµενη αναθεώρηση του προγράµµατος να δώσουµε
µεγαλύτερη έµφαση στην έρευνα και άρα να διατεθούν κατ’ εξοχήν στην
έρευνα και τα λεφτά που προορίζονταν για υποτροφίες.
Εδώ υπάρχει µια σηµαντική εξέλιξη στη λογική του ότι η έρευνα
αντιµετωπίζεται

πλέον

ενιαία

και

ο

σχεδιασµός

των

ερευνητικών

προγραµµάτων στο Υπουργείο Παιδείας γίνεται από τη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας.
Έχει εκχωρηθεί η αρµοδιότητα σχεδιασµού προγραµµάτων για
τα υπολειπόµενα προς διάθεση χρήµατα στη Γενική Γραµµατείας Έρευνας και
Τεχνολογίας η οποία µάλιστα είχε εκδώσει προς διαβούλευση και ένα
επόµενο ερευνητικό πρόγραµµα ΠΟΕΣΤΟΚ.
Αυτή τη στιγµή έχουν εκδοθεί οι προσκλήσεις και βρίσκονται στη
διαδικασία

αξιολόγησης

«ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ».

Ο

τα

προγράµµατα

«ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ»

«ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ»

απευθύνεται

στα

ΤΕΙ

και
και

ο

«ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» σε διδακτορικούς φοιτητές στα Πανεπιστήµια. Και ένα
πρόγραµµα για την ενίσχυση της βιοεπιστηµονικής έρευνας στο πρόγραµµα
«ΘΑΛΗΣ».
Εδώ θα δείτε ότι δεν έχουµε καταχωρήσει τις δαπάνες, ακριβώς
διότι περιµένουµε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προγραµµάτων αυτών.
Είµαστε πολύ περήφανοι για το ότι για να επιταχύνουµε τις διαδικασίες
αξιολόγησης εισάγουµε στα προγράµµατα «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ» και «ΘΑΛΗΣ» και
λειτουργεί ήδη η εξ αποστάσεως αξιολόγηση από αξιολογητές µέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρµας, το οποίο θα επιταχύνει δραστικά το χρόνο
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αξιολόγησης.
Υπολογίζουµε ότι στον «ΑΡΧΙΜΗ∆Η» η αξιολόγηση µπορεί να
έχει ολοκληρωθεί σε 1,5 µήνα. Αυτή τη στιγµή µια τελική επιβεβαίωση των
αξιολογητών γίνεται και θα τους αποστείλουµε passwords για να µπορέσουν
να αρχίσουν να κάνουν την αξιολόγηση και ακολουθεί η αξιολόγηση στο
πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ».
Βλέπετε υψηλό ποσοστό ενεργοποίησης ακριβώς γιατί έχουν
εκδοθεί αυτές οι 3 προσκλήσεις και την ερχόµενη εβδοµάδα αισιοδοξούµε να
βγει προς διαβούλευση ένα πρόγραµµα για µεταπτυχιακό, µια πράξη, µια
δράση µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών, το οποίο δίνει έµφαση στη
σύνδεση µε την αγορά εργασίας, περιλαµβάνοντας και πρόγραµµα πρακτικής
άσκησης.
Και κλείνοντας, όπως γνωρίζετε υπάρχει και η τεχνική
υποστήριξη εφαρµογής του προγράµµατος, µέσω των κονδυλίων της οποίας
υποστηρίζεται όχι µόνο διοικητικά το πρόγραµµα αλλά και σε συµβουλευτικό
επίπεδο µέσα από µελέτες και συµβουλευτικά έργα.
Εδώ φυσικά είµαστε σε µια διαδικασία αξιοποίησης µέσα από
την ανάθεση συµβούλων και είναι ζήτηµα χρόνου να καταχωρήσουµε
δαπάνες διότι έχουµε ήδη αναδείξει τεχνικούς συµβούλους που ήταν
απαραίτητη και έχουν γίνει και δαπάνες σηµαντικές για την αµοιβή
αξιολογητών για τα ερευνητικά προγράµµατα και µελέτες οι οποίες
εκπονούνται και παραδίδονται εντός των ηµερών, άρα το καλοκαίρι θα δείτε
ότι και εδώ θα έχουµε πολύ σύντοµα ένα ποσοστό αρκετά, υποθέτω ότι
µπορεί να είναι και ένα 6-7%, µε βάση κάποιους υπολογισµούς που κάναµε
εχθές.
Κάνω µια σύντοµη αναφορά. Ενώ λέει κάλυψη κανόνων ν+3,
εδώ είναι που θα πω για το πρόγραµµα σταθερότητας, µέχρι πρότινος και
µέχρι τις τελευταίες εξελίξεις η δέσµευση ενός προγράµµατος ήταν να επιτύχει
τον περίφηµο ν+3, δηλαδή µε βάση τις δεσµεύσεις που είχε κάνει το
πρόγραµµα για νοµικές δεσµεύσεις του 2007 να έχει πετύχει το 2010 να έχει
κάνει τις σχετικές δαπάνες.
Κάπως έτσι ήταν η συµφωνία, αλλά στην πραγµατικότητα µε µια
πρόσφατη απόφαση που ελήφθη και λόγω των δεδοµένων και της κρίσης
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έγινε δεκτό ότι δεν έχουµε υποχρέωση να έχουµε µια κάλυψη δαπανών για το
2010, αλλά το ποσοστό που ήταν η δέσµευση µας για το 2010 κατανείµεται
στα επόµενα έτη.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει µια σηµαντική δέσµευση απορρόφησης,
η οποία συνδυάζεται άρρητα και µε το πρόγραµµα σταθερότητας και
ανάπτυξης και µε το µνηµόνιο για τον µηχανισµό στήριξης.
Όσον αφορά τον µηχανισµό στήριξης η δέσµευση είναι ευρύτερη
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Ανέρχεται σε 400 εκ. κοινοτική δαπάνη
για όλο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, δηλαδή για όλα του τα
προγράµµατα, το «Εκπαίδευση κα ∆ια Βίου Μάθηση», το «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού» και το «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση».
Έχει γίνει µια δέσµευση και έναντι του Υπουργείου Οικονοµίας
για ένα απόλυτο µέγεθος γύρω στα 280 εκ. δαπάνες, το οποίο ανέρχεται σε
ένα 13,6% του προγράµµατος. Αυτή τη στιγµή υπενθυµίζω είµαστε στο 3,6%.
Επειδή εµείς λοιπόν γνωρίζουµε ότι έχει ενεργοποιηθεί επί της
ουσίας, δηλαδή υλοποιούνται προγράµµατα και είναι απλώς να λυθούν τα
διαδικαστικά θέµατα α) για να γίνουν τα αιτήµατα πληρωµής.
Μάλλον α) γιατί πρέπει να το πω και να το ακούσει το
Υπουργείο Οικονοµίας για να γίνονται γρήγορα οι εγγραφές στη ΣΑΕ των
προγραµµάτων που εντάσσουµε.
β) για να γίνονται τα αιτήµατα πληρωµής, να υπάρχουν
∆ιοικητικά Συµβούλια να δίνουν τα αιτήµατα πληρωµής.
γ)

να

υπάρχουν

∆ιοικητικά

Συµβούλια

να

εγκρίνουν

αυτεπιστασίες.
δ) να κάνουν πληρωµές οι φορείς και
ε) να µας υποβάλουν µηνιαία αυτά τα βήµατα τα οποία είχαν
καταστεί κάπως δύσκολα.
Τώρα λύνονται γιατί όλοι οι φορείς έχουν διοικήσεις, έχουµε δει
τα διαδικαστικά τους προβλήµατα και τα θεσµικά τους προβλήµατα. Είµαστε
σε µια διαδικασία να αλλάζουµε και τα καθεστώτα µέσα από ελαφρύνσεις
διαδικασιών των φορέων υλοποίησης.
Άρα λοιπόν εµείς γνωρίζουµε ότι µε µια γεωµετρική πρόοδο
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µέσα στους επόµενους µήνες και για όποιον ενδιαφέρεται θα µπορούσαµε να
τα θέσουµε υπόψιν του, θα έχουµε µια σταδιακή εγγραφή δαπανών.
Έτσι ενδεικτικά σας λέω, υπολογίζουµε τον Ιούνιο 5 εκ., τον
Ιούλιο 7-10 εκ. τον Αύγουστο 15-17 εκ. , τον Σεπτέµβριο 28 εκ., τον Οκτώβριο
40 εκ. το Νοέµβριο 45-50 εκ., τον ∆εκέµβριο 50-55 εκ., τα οποία ανέρχονται
στο χειρότερο σενάριο στα 190 εκ. επιπλέον των 74 εκ. που σας είπα ότι είναι
οι γεγενηµένες δαπάνες ή 211 εκ. επιπλέον των 74 εκ.
Άρα πιστεύουµε ότι ακριβώς επειδή οι φορείς υλοποιούν αυτή τη
στιγµή προγράµµατα και το τονίζω, αυτό είναι το σηµαντικό, τα διαδικαστικά
τα λύσαµε ή είµαστε στη τελική φάση επίλυσης τους για να έρθουν οι δαπάνες
στο ΟΠΣ. Συνεπώς πιστεύουµε ότι θα πετύχουµε το στόχο που έχει τεθεί από
το πρόγραµµα σταθερότητας και από τον µηχανισµό στήριξης.
Είναι άλλα δυο σηµεία τα οποία θέλω να επισηµάνω.
Προβλέπεται πλέον στην 4η προγραµµατική περίοδο ρητά µια διαδικασία
ενδιάµεσης αξιολόγησης των προγραµµάτων. Καλώς ή κακώς είµαστε στη
µέση της προγραµµατικής περιόδου και αυτή η αξιολόγηση αποτελεί
προϋπόθεση για να κάνεις τυχόν αναθεωρήσεις του προγράµµατος.
Ήδη σας είπα ότι µια από τις αναθεωρήσεις που σκεφτόµαστε
σοβαρά είναι στους άξονες 10, 11 και 12, να δώσουµε µεγαλύτερη έµφαση
στην έρευνα, να δώσουµε και άλλα κονδύλια στην έρευνα. Αυτό προϋποθέτει
ότι θα γίνει µια αξιολόγηση µε εξωτερικό αξιολογητή, αυτό επιβάλλεται,
επιβάλλεται από τον κανονισµό.
Έχει κατόπιν µια στενή συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, την ΕΥΣΕΚΤ. Καταλήξαµε
στο

περιεχόµενο

του

αντικειµένου

ενός

συµβούλου

αξιολόγησης,

προκηρύξαµε έναν διεθνή διαγωνισµό µε έναν προϋπολογισµό που πιστέψτε
µε κοστολογήθηκε εργασία την εργασία, µε πολύ προσοχή και κάναµε µια
προκήρυξη γι’ αυτή την αµοιβή, µε ένα δικαίωµα προαίρεσης.
Εν πάση περιπτώσει αν κριθεί σκόπιµο να συνεχίσει η
διαδικασία αξιολόγησης, τότε ένας ανεξάρτητος εξωτερικός αξιολογητής θα
είναι δίπλα µας να αξιολογεί αν τηρούµε τους στόχους µας, αν υλοποιούνται
στρατηγικές και κατά κάποιο τρόπο να µας τεκµηριώσει την τυχόν
διαβλεπόµενη ανάγκη αναθεώρησης του προγράµµατος.
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Υπάρχει ένα προτελευταίο θέµα που είναι οι συνέργιες µε άλλα
προγράµµατα. Προβλέπεται ρητά στο πρόγραµµα µας ότι η ∆ιαχειριστική
Αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος έχει µια ευθύνη να βρίσκεται σε έναν
συντονισµό και µια συνεργασία µε άλλα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, που
αφορούν τον τοµέα της εκπαίδευσης.
Βασιζόµενοι σε αυτό, στην πρόσφατη τροποποίηση του νόµου
του ΕΣΠΑ που προβλέπει ένα ευέλικτο εργαλείο συνεργασίας των
επιχειρησιακών

προγραµµάτων

µε

το

Υπουργείο

Οικονοµίας,

τις

επιχειρησιακές συµφωνίες υλοποίησης της ΕΣΥ, φροντίσαµε να υπάρχει
ειδικό παράρτηµα της ΕΣΥ όλων των περιφερειακών επιχειρησιακών
προγραµµάτων.
Κι έτσι να διασφαλίσουµε ότι τα διατιθέµενα χρήµατα για
υποδοµές εκπαίδευσης, κωδικός 75 των περιφερειακών επιχειρησιακών
προγραµµάτων, θα κατευθυνθούν σε συγκεκριµένες κατηγορίες δράσεων και
θα υπάρχει µια στενή συνεργασία που προβλέπει συνεχή παρακολούθηση
από πλευράς µας των ΠΕΠ, τη σύµφωνη γνώµη µας στις προσκλήσεις και
στις εντάξεις, αλλά και τη συµβολή µας για την ωρίµανση των έργων.
Και υπάρχει µια κατανοµή κονδυλίων την οποία µπορείτε να
δείτε, νοµίζω σας έχει δοθεί και στο φάκελο, ανά περιφέρεια. Υπάρχει µια
προσπάθεια να είναι, χονδρικά το λέω, αυτό κυµαίνεται ανά περιφέρεια, αλλά
βασικά είναι ένα 60% σε σχολική στέγη, ένα 7% σε εξοπλισµό ειδικών
σχολείων.
Θεωρήσαµε

ότι

κύρια

προτεραιότητα

στον

εξοπλισµό

πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και είµαστε και περήφανοι γι' αυτό, είναι να
εξοπλιστούν πλήρως όλα τα ειδικά σχολεία που είχαν µεγάλες ελλείψεις σε
εξοπλισµό και γίνεται µια µεγάλη προσπάθεια.
Επειδή µιλάµε για πλήρη εξοπλισµό και είναι όλα τα πιθανά είδη
εξοπλισµού, οι διαδικασίες προµηθειών θέλουν µεγάλη προσοχή και θα
υποστηριχθούµε νοµικά ώστε να επιτευχθεί να επιτύχουν αυτές οι προµήθειες
και να ολοκληρωθούν οι διαγωνισµοί µέσω των ΠΕΠ. ∆ίνονται κάποια
χρήµατα σε εξοπλισµό και κτιριακά τριτοβάθµιες, ανάλογα µε τις ανάγκες και
τις προτεραιότητες κάθε περιφέρειας σε συνεργασία µε τα Ιδρύµατα.
Αξίζει εδώ να τονίσω τη στενή συνεργασία που έγινε στην Αττική
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όπου υπάρχουν περισσότερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, για µια
ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέµενων κονδυλίων για εξοπλισµό σύµφωνα
µε τις πραγµατικές ανάγκες και προτεραιότητες των Ιδρυµάτων και όχι µε
στεγνές κατανοµές. Και υπάρχει και ένα τελευταίο ποσοστό 5% για την αρχική
επαγγελµατική κατάρτιση για τον εξοπλισµό των ΙΕΚ, αλλά και των ναυτικών
Σχολών.
Στο

πλαίσιο

της

συνέργιας

να

επισηµάνω

επίσης

την

συνεργασία που υπάρχει µε το πρόγραµµα ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναµικού. ∆εδοµένων των νέων αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας στο
χώρο της κατάρτισης κρίθηκε σκόπιµο να ανατεθεί στην ∆ιαχειριστική Αρχή η
διαχείριση

των

έργων

του

Επιχειρησιακού

«Ανάπτυξη

Ανθρώπινου

∆υναµικού» που αφορούν την πιστοποίηση δοµών, εκπαιδευτών και
περιεχοµένου, µε κύριο δικαιούχο το ΕΚΕΠΙΣ.
Φυσικά έχουµε την ευθύνη για την έκδοση προσκλήσεων οι
οποίες επίκεινται εντός των εποµένων ηµερών, είµαστε σε στενή συνεργασία
µε το ΕΚΕΠΙΣ για να υλοποιηθούν έργα, αλλά δεσµευόµαστε για απορρόφηση
γιατί πιστεύουµε ότι το ΕΚΕΠΙΣ ξέρει να υλοποιεί έργα και έτσι δεσµευόµαστε
στο ΕΠΑΝΑ∆ και στη ∆ιαχειριστική Αρχή ότι θα υπάρχουν δαπάνες.
Τέλος να επισηµάνω αφού µιλάµε για συνέργιες, να υπενθυµίσω
αυτό που είπα και πριν στους άξονες 10, 11, 12, ότι έχει εκχωρηθεί η
διαχείριση και κυρίως η αρµοδιότητα σχεδιασµού ερευνητικών προγραµµάτων
στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας σε µια στενή συνεργασία.
Αξίζει εδώ να τονίσω -γιατί γι' αυτά που είµαστε περήφανοι καλό
είναι να τα λέµε- ότι στα νέα προγράµµατα τα ερευνητικά προβλέπεται
διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων -συζητείται αν θα είναι
στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα- και ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως
αξιολόγηση, πράγµα το οποίο θα επιταχύνει και θα απλοποιήσει και θα
ελαφρύνει τις διαδικασίες.
Τέλος, δυο λόγια για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα.
Αργήσαµε µεν, αλλά θα είµαστε αποτελεσµατικοί δε, διότι πρώτα απ’ όλα
θεωρήσαµε σκόπιµο να εισάγουµε την δηµοσιότητα κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης των έργων. Θεωρούµε ότι η δηµοσιότητα είναι κοµβική και για
πετύχει

η

υλοποίηση

των

έργων
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παραδείγµατα.
Εάν δεν προβάλεις την -επιτρέψτε µου να το πω- πολύ καλή
δουλειά που γίνεται στην επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες
Πληροφορικής, δεν κινητοποιείς ως απαιτείται συµµετέχοντες και εν δυνάµει
παράγοντες γένεσης δαπανών. Γιατί και εµείς πρέπει να κοιτάµε τις δαπάνες
σε προγράµµατα όπως η συµµετοχή και η παραγωγή υλικού στη µεγάλη
ψηφιακή

εκπαιδευτική

πλατφόρµα

ή

γενικότερα

στην

επιµόρφωση

εκπαιδευτικών.
Αν δεν προβάλεις αυτό που γίνεται στη νέα περιβαλλοντική
εκπαίδευση, θα έχεις λιγότερες συµµετοχές στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Αν δεν προβάλεις το πόσο σοβαρή και συγκροτηµένη δουλειά θα γίνει
παραδείγµατος

χάρη

στην

πρώτη

πιλοτική

εφαρµογή

των

ζωνών

εκπαιδευτικής προτεραιότητας, δεν θα υπάρχουν τόσα σχολεία που θα
ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην επέκταση του προγράµµατος. Αυτά είναι
ορισµένα ενδεικτικά παραδείγµατα από τον πρώτο άξονα.
Αν δεν προβάλεις για να πάω και στον άξονα 4, 5 ,6, αν δεν
προβάλεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης την εξαιρετική προσπάθεια που
σκοπεύουµε

να

κάνουµε

για

δράση

επιχειρηµατικότητας

σε

τεχνική

εκπαίδευση, µέσα από τη συµµετοχή σε ένα διαγωνισµό καινοτοµίας και
επιχειρηµατικότητας στα Τεχνικά Λύκεια θα έχεις λιγότερους συµµετέχοντες,
λιγότερες δαπάνες.
Αλλά το κυριότερο της δηµοσιότητας δεν είναι οι δαπάνες, είναι
η προβολή του έργου που γίνεται µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου ώστε να καταστεί ο κάθε πολίτης κοινωνός αυτού του
προγράµµατος.
Για το λόγο αυτό, αφού σας επεσήµανα τη σηµασία, πρώτον
έχουµε συστήσει και έχουµε λειτουργούσα µονάδα δηµοσιότητας που
συντονίζει τους δικαιούχους, θα γίνει µια µεγάλη δράση εκπαίδευσης µέσα σε
λίγες ηµέρες, ώστε να γίνεται συνεχώς on going δηµοσιότητα και µε χρήση
εργαλείων όπως τα social media και έξυπνων τρόπων προβολής και
δηµοσιότητας. Κατά τη διάρκεια και όχι µόλις τελειώσει το πρόγραµµα.
Και επιπλέον έχουµε σύµβουλο επικοινωνιακό, είναι υπό
ανάθεση, έχει ολοκληρωθεί κατά το µεγαλύτερο µέρος η αξιολόγηση στο
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διαγωνισµό. Έναν σύµβουλο που θα µας βοηθήσει στη στρατηγική µας την
επικοινωνιακή ώστε να στοχεύουµε στα κοινά - στόχους ανάλογα µε αυτό που
τους ευαισθητοποιεί.
Και παράλληλα θα έχουµε συµβούλους εξειδικευµένους να µας
βοηθούν να υλοποιούµε τη στρατηγική µας και για πρώτη φορά θα έχουµε
σύµβουλο ειδικά για τα social media, για τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. ∆ιότι
θεωρούµε ότι στο χώρο της εκπαίδευσης όταν τα κοινά - στόχος σου είναι και
µαθητές και φοιτητές και όταν έχει αποδειχθεί ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο δεν είναι τα ακριβά µέσα και τα µεγάλα µέσα όπως η τηλεόραση, ή το
ραδιόφωνο που έχουν απήχηση, αλλά είναι πιο προσωπική η επαφή στα
κοινά – στόχος, θεωρήσαµε ότι πρέπει να έχουµε εξειδικευµένος συµβούλους
κα για τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα social media, αλλά και για τις
προωθητικές ενέργειες και προκηρύσσουµε τους διαγωνισµούς αυτή την
εβδοµάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κι εµείς την κα Ορφανού. Τώρα θα ανοίξουµε τον
πρώτο κατάλογο οµιλητών, να αρχίσουµε τη συζήτηση µε τους κοινωνικούς
φορείς. Προτείνω να έχουµε κατάλογο οµιλητών και να πάµε σε διάλλειµα λίγο
αργότερα.

Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρότασης. Ποιοι έχουν

παρατηρήσεις; Ο κ. Κοτσιφάκης.
Θα παρακαλούσα θερµά όταν κάνετε την παρατήρηση, τους
περισσότερους τους ξέρω, δεν τους ξέρω όλους όµως, γι' αυτό να λέτε όνοµα
και φορέα που εκπροσωπείτε. Ευχαριστώ θερµά.
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Καληµέρα σε όλους σας. Κοτσιφάκης Θέµης από την
ΟΛΜΕ. Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι και
συναδέλφισες, είµαστε σε µια εποχή που το ονοµαζόµενο πρόγραµµα
σταθερότητας και ανάπτυξης, στην πραγµατικότητα πρόγραµµα λιτότητας για
τον ελληνικό λαό, επηρεάζει όλες τις λειτουργίες του κράτους, τη
χρηµατοδότηση και επηρεάζει και την εκπαίδευση.
Και µε αυτή την έννοια νοµίζω ότι -όχι νοµίζω, είναι πεποίθηση
µας- ότι τελικά ζηµιωµένοι από αυτή την ιστορία και από το περίφηµο
µνηµόνιο θα είναι και η εκπαίδευση. ∆υστυχώς γι’ αυτό. Ήδη, παρά τις
διακηρύξεις για στόχο 5%, το λέει µέσα και το κείµενο που µας έχετε δώσει,
ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι για 5% το 2013, µάλλον πρέπει να τον

23

3η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 11/6/2010

αναπροσαρµόσετε αυτόν τον στόχο. Να µας πείτε πόσο θα µειώνεται κάθε
χρόνο

η

χρηµατοδότηση

της

εκπαίδευσης.

Τουλάχιστον

να

είµαστε

πραγµατικοί σ’ αυτά που γράφουµε.
Η χρηµατοδότηση λοιπόν της εκπαίδευσης µειώνεται κάθε
χρόνο. Φέτος παρά την υπόσχεση για 1 δις παραπάνω µε το λεγόµενο
πρόγραµµα σταθερότητας και όσα µέτρα έχουν παρθεί περικόπτονται.
Περικόπηκε και το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, αλλά πιστεύουµε και
νοµίζουµε ότι από αυτό το λόγο θα έχει επίπτωση και στην εξέλιξη αυτού εδώ
του προγράµµατος το οποίο ήδη έχει καθυστερήσει.
Και νοµίζουµε ότι αυτό είναι µια αρνητική εξέλιξη, στην οποία
ευθύνη έχουν και οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τη χώρα αλλά και η Ε.Ε.
και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Και αυτά δεν είναι εκτιµήσεις µιας
Οµοσπονδίας, είναι όλων των εργαζοµένων της χώρας, όλων των συνδικάτων
της χώρας και όχι µόνο.
Να πάω στα ζητήµατα που ανέφερε και ο κ. Γενικός σε σχέση µε
την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Νοµίζουµε και αυτό είναι πεποίθηση
και των 2 Οµοσπονδιών, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας, ότι βασικό
στοιχείο για να λειτουργήσουν τα πράγµατα στην εκπαίδευση είναι η
συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες υλοποίησης και στις
διαδικασίες σχεδιασµού της εκπαιδευτικής πολιτικής και η δηµιουργία ενός
θετικού κλίµατος.
Πέρα από τα οικονοµικά µέτρα, πέρα από τα όσα βιώνουν οι
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και το ξέρετε όλοι πολύ καλά τα πόσα έχουν χάσει µαζί
µε τους άλλους εργαζόµενους αυτή τη χρονιά, έχουµε το γεγονός ότι αυτό που
έχει καταφέρει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σήµερα -κι αυτό είναι
εκτίµηση λέω και των 2 Οµοσπονδιών, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιαςέχει καταφέρει να αναστατώσει τον εκπαιδευτικό κόσµο.
Κι αυτό το κατάφερε µε το πολυνοµοσχέδιο κατ’ αρχήν το οποίο
δεν έγινε καµία ουσιαστική διαπραγµάτευση παρά τα ωραία λόγια για
διαβούλευση, στα οποία θα πω και ορισµένα πράγµατα που αφορούν και
αυτό το πρόγραµµα. Και εξ αυτού του λόγου ο νόµος που πέρασε, στον
οποίον αναφέρθηκε ο κ. Γενικός, ο οποίος αναφέρεται σε εργασιακά
ζητήµατα, σε προσλήψεις και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
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του εκπαιδευτικού, είναι ουσιαστικά σε αντίθεση µε τις απόψεις των
εκπαιδευτικών.
Και γι' αυτό όπως ξέρετε συλλογικά ο εκπαιδευτικός κόσµος στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχει αποφασίσει ότι δεν θα εφαρµόσει στην πράξη
πολλές διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου όπως αυτό που αφορά την
αξιολόγηση.
Θεωρούµε µε τον εκπαιδευτικό στην άκρη και µε τον
εκπαιδευτικό συνεχώς στοχοποιούµενο και ακόµα και τις σηµερινές µέρες µε
διάφορα που τα ξέρετε, να µην αναφερθώ, όσον αφορά τις πανελλαδικές
εξετάσεις ζητήµατα, δεν µπορεί να προχωρήσει τίποτε.
Επιτρέψτε µου να πω ότι η πραγµατική για εµάς διαβούλευση µε
τους κοινωνικούς εταίρους σηµαίνει διαπραγµάτευση. Και όσον αφορά το
πολυνοµοσχέδιο που αναφέρθηκε ο Γενικός που κυρίως αφορά τα εργασιακά
των εκπαιδευτικών σηµαίνει διαπραγµάτευση και εφαρµογή του νόµου του
κράτους, που υπάρχει από το ’99 και υπογραφή συλλογικών συµβάσεων.
Αυτή είναι η πραγµατική διαβούλευση, αυτή η πραγµατική διαπραγµάτευση µε
τους κοινωνικούς εταίρους.
Η αναστάτωση λοιπόν που έχει δηµιουργηθεί στο χώρο της
εκπαίδευσης µε ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας δεν νοµίζουµε ότι βοηθάει
αυτή την περίοδο στο να ακολουθηθούν πολιτικές οι οποίες θα βελτιώσουν τα
πράγµατα. Πρέπει να ξανασκεφτεί το Υπουργείο Παιδείας την πολιτική του
συνολικά και βεβαίως τη συµπεριφορά του απέναντι στους εκπαιδευτικούς.
Ειπώθηκε επίσης ότι ετοιµάζεται νοµοσχέδιο για την τεχνική
εκπαίδευση. Εγώ θέλω να ρωτήσω -εγώ είµαι και αρκετά παλιός εδώ στην
Επιτροπή, από το 2003 είµαι µέλος αυτής της Επιτροπής εκ µέρους της
ΟΛΜΕ-

από

το

’97-’98

πόσες

αλλαγές

έχουν

γίνει

σε

αυτή

την

χιλιοταλαιπωρηµένη επαγγελµατική εκπαίδευση; Πόσες; Πέστε µου.
Κάθε Υπουργός Παιδείας κάνει και µια αλλαγή. Ακόµα και από
την ίδια κυβέρνηση. Και όλες αυτές οι αλλαγές έχουν παρουσιαστεί και µέσα
από το ΕΠΕΑΕΚ το προηγούµενο και από αυτό, ότι αναβαθµίζουν την
επαγγελµατική εκπαίδευση.
∆εν µπορεί και τα ΤΕΕ να αναβάθµισαν την επαγγελµατική
εκπαίδευση, δεν µπορεί και τα ΕΠΑΛ να αναβάθµισαν την επαγγελµατική
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εκπαίδευση, δεν µπορεί και το Τεχνολογικό Λύκειο που ετοιµάζεται να
αναβαθµίζει την επαγγελµατική εκπαίδευση. Και σε όλα αυτά οι αξιολογήσεις
του προγράµµατος να λένε, αναβαθµίστηκε.
Πώς αναβαθµίστηκε και έχουµε σήµερα διαπιστωµένα από
όλους ότι είµαστε στη χειρότερη υποβάθµιση της τελευταίας 20ετίας; Κι αυτό
το λένε τα στοιχεία τα οποία δεν έχω χρόνο να αναπτύξω, αλλά νοµίζω είναι
κοινός τόπος. Επιτέλους ας ακουστεί και ας σκύψει το Υπουργείο Παιδείας σε
αυτά που λένε οι εκπαιδευτικοί εδώ και 15 χρόνια για την επαγγελµατική
εκπαίδευση. Για τη µορφή της, για τον χαρακτήρα της και για το περιεχόµενο
της.
Για την επιµόρφωση. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ θα αναφερθώ και
πιο συγκεκριµένα στο πρόγραµµα αυτό. Θεωρούµε µια ευκαιρία, παρ' ότι
διαφωνούµε µε αρκετούς στόχους του προγράµµατος και το έχουµε πει και θα
ξαναπώ

ορισµένα

πράγµατα

σήµερα,

θεωρούµε

µια

ευκαιρία

-και

θεωρούσαµε και µια ευκαιρία και το προηγούµενο πρόγραµµα το ΕΠΕΑΕΚ και
το καινούριο πρόγραµµα- στο να υλοποιηθεί επιτέλους µια σοβαρή
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
Αντί γι' αυτό, έγινε όλα τα χρόνια µια επιµόρφωση κατ’ εµέ σε
διάφορα µικρά προγράµµατα χωρίς συνέχεια, µε διάφορους φορείς, χωρίς να
υπάρχει κεντρικός σχεδιασµός. Στήθηκε ένας Οργανισµός στο ΕΠΕΚ ο οποίος
κατά καιρούς εγώ και µόνο σ’ αυτή την αίθουσα, εννοώ σ’ αυτή την Επιτροπή,
έχω ακούσει διάφορα για αυτόν τον Οργανισµό. Από τις ίδιες κυβερνήσεις,
από τους ίδιους Υπουργούς Παιδείας. Από τους προηγούµενους και από τους
νυν.
Θα

καταργηθεί

ο

Οργανισµός.

Θα

ενσωµατωθεί

στο

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ο Οργανισµός. Θα καταργηθεί ο Οργανισµός αυτός
και το ΚΕΕ και θα ενσωµατωθούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Πριν λίγες
µέρες µας ζητήσανε εκπροσώπους για τη ∆ιοίκηση. ∆ηλαδή ορίστηκε
∆ιοίκηση ή ορίζεται ∆ιοίκηση στον ΟΤΕΚ, άρα δεν καταργείται.
Επιτέλους θα πρέπει η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών να είναι
σχεδιασµένη κεντρικά, θα πρέπει να είναι πανεπιστηµιακού επιπέδου. Σ’ αυτό
και εµάς είναι αδιαπραγµάτευτο. Και θα πρέπει ο βασικός της κορµός να είναι
η ετήσια επιµόρφωση. Αυτό είναι ένα αίτηµα των εκπαιδευτικών που έρχεται
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από παλιά και δυστυχώς παρά τα ωραία λόγια που έχουµε ακούσει ότι «πολύ
ωραίες οι προτάσεις σας» δεν έχει υλοποιηθεί.
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Και αναφέροµαι τώρα στο
πρόγραµµα συγκεκριµένα. Λέει εδώ το πρόγραµµα ότι θα αφιερωθούν 155 εκ.
∆ηλαδή ουσιαστικά είναι όλο το πρόγραµµα, όλα τα λεφτά που υπάρχουν.
Κατ’ αρχήν θεωρούµε ότι είναι λίγα τα λεφτά για την επιµόρφωση. Ένα
στοιχείο αυτό.
∆εύτερον, 115 εκ. για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, τα
οποία δεν πάνε στην ετήσια. Η ετήσια επιµόρφωση ουσιαστικά διεγράφη από
τα κατάστιχα, από τα βιβλία. Και θα πάει σε ένα πρόγραµµα από ότι φαίνεται
200 ωρών, οι οποίες οι 50 θα είναι από όσα έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον
οι 50 θα είναι δια ζώσης και οι άλλες θα είναι εξ αποστάσεως. Κι αυτό θα είναι
το µεγάλο πρόγραµµα επιµόρφωσης.
∆ιαφωνούµε απόλυτα σ’ αυτό. Λέµε ότι τα χρήµατα που
υπάρχουν εδώ θα πρέπει να διατεθούν βασικά, βεβαίως πρέπει να υπάρχουν
και άλλα προγράµµατα και επιµέρους και για την περιβαλλοντική και για τις
νέες τεχνολογίες και για την εισαγωγική επιµόρφωση, βασικά όµως πρέπει να
διατεθούν για την ετήσια επιµόρφωση τω εκπαιδευτικών µε απαλλαγή από τα
διδακτικά καθήκοντα. Έχουµε κάνει συγκεκριµένες προτάσεις γι' αυτό, τις
καταθέτουµε και σήµερα, πολυσέλιδες προτάσεις, επεξεργασµένες προτάσεις,
µε χρόνια διαβούλευσης ή συζήτησης ανάµεσα στον εκπαιδευτικό κλάδο.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αυτές τις µέρες στέλνει σε όλους
τους εκπαιδευτικούς ένα ερωτηµατολόγιο 3 σελίδων για να συµπληρώσουµε
κάποια κουτάκια. Ξέρετε πόσες διαβουλεύσεις έχουν γίνει; Η πρόσφατη είναι
πριν 2 χρόνια επί κ. Στυλιανίδη. Ποια είναι τα αποτελέσµατα αυτής της
διαβούλευσης; ∆εν θεωρούµε λοιπόν ότι µε ένα ερωτηµατολόγιο, από το
οποίο λείπει βέβαια και η βασική µορφή που προτείνει ο κλάδος των
εκπαιδευτικών, η ετήσια επιµόρφωση, ότι µπορεί να είναι σοβαρή η
διαβούλευση.
Εµείς λέµε ότι ο κλάδος έχει καταθέσει τις προτάσεις του µέσα
από επίπονες και πολύχρονες διαδικασίες ουσιαστικής συζήτησης σε
συνελεύσεις σε σχολεία, σε διαδικασίες, συνέδρια κλπ. και οφείλει το
Υπουργείο Παιδείας να υλοποιήσει αυτές τις προτάσεις. Χρειάζονται λοιπόν
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παραπάνω χρήµατα για την επιµόρφωση και κατεύθυνση προς την ετήσια
επιµόρφωση. Αυτή είναι η βασική µας παρατήρηση και η βασική µας
διαφωνία όσον αφορά την επιµόρφωση.
Επίσης να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Υπάρχει µέσα σε αυτά
τα προγράµµατα ένα πρόγραµµα που το ανέδειξε τελευταία η Υπουργός
Παιδείας, το θέµα της αριστείας ανεξάρτητα αν διαφωνεί ή συµφωνεί κανείς µε
αυτό το πράγµα.
Κοιτάξτε να δείτε, εµείς προτιµούµε τα χρήµατα αυτά αν
πραγµατικά θέλει κανείς να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς που κάνουν
καινοτοµίες, να δοθούν στο να γίνονται οι καινοτοµίες αυτές, δηλαδή στο να
υλοποιήσουν τα προγράµµατα τους και όχι να δοθούν σε φιέστες, παράτες και
βραβεύσεις, ξενοδοχεία, φαγητά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, στο να είναι ας
πούµε ότι το Υπουργείο βραβεύει.
Βραβεύει τους εκπαιδευτικούς που κάνουν καινοτοµίες, αλλά για
να κάνει την καινοτοµία ο εκπαιδευτικός στο σχολείο και στην πράξη φτύνει
αίµα. Φτύνει αίµα γιατί δεν έχει τα χρήµατα να το κάνει, γιατί ψάχνει από δω
και από κει τα υλικά και µετά του πετάµε το µπαλάκι ότι «βρες και κανένα
χορηγό απέξω για να κάνεις το πρόγραµµα».
Ψηφιακά υλικά στα σχολεία. Εδώ µια παρατήρηση που έχει και
λίγο κακία και το λέω έτσι γιατί έτσι είναι. Νοµίζουµε ότι κάθε Υπουργός
Παιδείας κάνει πολιτική εκπαιδευτική µε ορίζοντα τη θητεία του, οι οποίες στην
Ελλάδα είναι και πολύ µικρές.
Ο προηγούµενος έκανε πολιτική µε βάση τα netbooks. Τέλειωσε
η θητεία, πήραµε τα netbooks, τα πούλησε, κάποιες εταιρείες πήραν κάποια
λεφτά, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών µε
ποιες προϋποθέσεις, µε ποια επιµόρφωση, µε ποιο εκπαιδευτικό υλικό. Τώρα
είµαστε στη φάση να πουλήσουµε τους πίνακες τους διαδραστικούς και
καθαρίσαµε. Νοµίζουµε αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει.
Επίσης πάλι στο πρόγραµµα το συγκεκριµένο. Υπάρχουν πολλά
προγράµµατα, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, που νοµίζουµε σ’ αυτή
την κατάσταση που είµαστε και σε αυτή την κατάσταση που βιώνει ο
ελληνικός λαός θα πρέπει να απλοποιηθούν.
∆ηλαδή δεν µπορεί να υπάρχουν αυτά που υπήρχαν στην αρχή
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του προγράµµατος, όταν σε µια χώρα έχουµε πει στο λαό της να κάνει τόσες
θυσίες να υπάρχουν εδώ 43 αν θυµάµαι καλά, θα το δω και θα σας πω,
εκατοµµύρια ευρώ για δηµοσιότητες, για συµβούλους, και δεν συµµαζεύεται.
Ενέργειες πληροφόρησης, δηµοσιότητας. Η καλύτερη δηµοσιότητα είναι να
υλοποιούνται πράγµατα και να γίνουν σωστά πράγµατα. Αυτή είναι η
καλύτερη δηµοσιότητα.
Βεβαίως θα µου πείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιµένει.
Όµως θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπροσαρµόσει τη λογική
της. ∆εν µπορεί σε ένα λαό που τους λες «κάνε τόση λιτότητα» να
εµφανίζονται τέτοιες δαπάνες που ουσιαστικά είναι πρόκληση. Είναι
πρόκληση και από τη µεριά µας θα το δηµοσιοποιήσουµε αυτό.
Σαράντα τρία εκατοµµύρια για την ενίσχυση της ποιότητας της
διαχείρισης και τη δηµοσιότητα και την πληροφόρηση. Πρέπει δραστικά να
µειωθούν αυτά τα ποσά. Και θα σας αναφέρω συγκεκριµένα παραδείγµατα
από προκηρύξεις που έγιναν τις προηγούµενες µέρες.
Επιχειρήθηκε να φτιαχτεί νοµοσχέδιο µε 96.000 €, το οποίο
ακυρώθηκε ευτυχώς. Τώρα έχουµε µελέτη για τις δυνατότητες αναβάθµισης
της διοίκησης της εκπαίδευσης ενόψει των αλλαγών που θα γίνουν στη
∆ιοίκηση και στην Αυτοδιοίκηση. Για να κάνει λοιπόν τη µελέτη 70.000 € για 3
µήνες. Πρόκληση.
Εκπόνηση

µελέτης

για

ένα

ενιαίο

πλαίσιο

ποιοτικής

αναβάθµισης της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης 90 µέρες 70.000 €. Ο
σύµβουλος αξιολόγησης 300.000 €. Εδώ έχει και το πολύ ωραία, 300.000 €
για 2 χρόνια ή όποτε τελειώσουν τα λεφτά. Αυτό να το πω λαϊκά απλά και
συγχωρέστε µε γι' αυτό πάρε τα λεφτά και φύγε είναι.
Σύµβουλος επικοινωνιακής στρατηγικής 270.000 € για τα πρώτα
χρόνια και 180.000 για τα επόµενα. Τεχνικός σύµβουλος για την υποστήριξη
συγχώνευσης των φορέων του Υπουργείου Παιδείας. ∆ηλαδή για να
συγχωνευτεί παραδείγµατος χάρη ο ΟΤΕΚ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το
ΚΕΕ πρέπει να έχουµε έναν σύµβουλο ο οποίος σε 90 µέρες θα µας πει πώς
θα γίνει και θα πάρει 70.000 €.
Σχέδιο δράσης για την υλοποίηση νέας εθνικής στρατηγικής για
τη δια βίου µάθηση. Πρέπει και αυτό να υπάρξει κάποιος σύµβουλος να µας
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το πει. Θα πάρει 100.000 € σε 70 µέρες. Όλα αυτά και πολλά άλλα νοµίζω ότι
πρέπει µε δεδοµένη την κατάσταση από σεβασµό προς τον ελληνικό λαό που
κάνει τόσες θυσίες αυτή την περίοδο θα πρέπει να αλλάξουν κατά τη γνώµη
µας.
Έχει Υπηρεσίες το Υπουργείο Παιδείας, έχει ερευνητικά κέντρα,
έχει το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, έχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει
τις Υπηρεσίες τις δικές του. Μπορεί να κάνει µελέτες, µπορεί να κάνει τις
αλλαγές, βεβαίως σε συνεννόηση εµείς λέµε και µε τις προτάσεις της
Οµοσπονδίας.
Η

Οµοσπονδία

µας

έχει

καταθέσει

προτάσεις,

θα

τις

καταθέσουµε πάλι σήµερα και παρακαλώ να περάσουν στα πρακτικά τρία
κείµενα. Πρώτον, οι προτάσεις της ΟΛΜΕ συνολικά για το πρόγραµµα, στο
οποίο έχουµε σοβαρές διαφωνίες για τη στρατηγική του και τις απόψεις του.
Για να µη τις επαναλαµβάνω, έχουν επαναληφθεί σε όλες τις
Επιτροπές, αυτές οι προτάσεις λοιπόν που λένε µια άλλη στρατηγική,
στρατηγική που βοηθάνε την εκπαίδευση να πάει στην 12χρονη υποχρεωτική
εκπαίδευση, που βοηθάνε την εκπαίδευση να µην σύρεται στο άρµα της
αγοράς, που αυξάνουν τη χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, σ’ αυτή την
κατηγορία οι προτάσεις µας.
Και βεβαίως στο περιεχόµενο του σχολείου, υπάρχει ένα κείµενο
της ΟΛΜΕ, το οποίο το καταθέτουµε για τα πρακτικά, που είναι κείµενα
διαβούλευσης. Είχαµε συµµετάσχει σε κάποιες ερωτήσεις που είχε βάλει η
Ε.Ε. για το πώς θα είναι το σχολείο του 21ου αιώνα. Το καταθέτουµε και στο
κείµενο, όπως και τις προτάσεις µας για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
αναλυτικά.
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι, ότι πρέπει να υπάρξουν σοβαρές
αλλαγές και στο συγκεκριµένο πρόγραµµα στην κατεύθυνση που αναφέραµε,
αλλά και συνολικά και στην πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και στο πώς
αντιµετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας τους εκπαιδευτικούς.
Τελειώνω µε αυτό. Ο νυν Πρωθυπουργός έλεγε πριν τις
εκλογές, πέρα από το 5%, έλεγε «εµείς θα δώσουµε το 40% του ΕΣΠΑ στην
εκπαίδευση». Η ΟΛΜΕ έλεγε στις προτάσεις της πάνω από το 50%. Εµείς
καταθέτουµε µια συντηρητική πρόταση σήµερα: να υλοποιηθεί η πρόταση του
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Πρωθυπουργού. Να αναπροσαρµοστεί το 40% του ΕΣΠΑ και να δοθεί στην
εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κι εµείς τον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ. Μόνο µια
µικρή

διευκρίνιση

για

το

τυπικό

της

υπόθεσης.

Αναφερθήκατε

ότι

εκπροσωπείτε τυπικά και τη ∆ΟΕ ή όχι;
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Όχι-όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ούτε τη ΓΣΕΕ.
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επειδή αναφερθήκατε ότι εκπροσωπείτε όλες τις Οµοσπονδίες.
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Όχι-όχι, δεν είπα αυτό το πράγµα. Είπα ότι όλοι οι
εργαζόµενοι στη χώρα έχουν πει για το πρόγραµµα σταθερότητας …
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη. Κατά τη δική σας εκτίµηση, δεν τους εκπροσωπείτε,
τυπικά είναι ….
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Εκπροσωπώ την ΟΛΜΕ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έγινε. Ευχαριστώ. Ο κ. Βερέµης έχει ζητήσει το λόγο.
Θ. ΒΕΡΕΜΗΣ: Θάνος Βερέµης, Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας.
Ως εθελοντής που δεν επιβαρύνω τον προϋπολογισµό του κράτους και έτσι
ήταν πάντα, ήθελα να θυµίσω στον κ. Κοτσιφάκη, ο οποίος πράγµατι είναι
παλιός εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ, ότι στην πρώτη συνεδρίαση µας της
Ολοµέλειας του ΕΣΥΠ ή το τέλος του 2004 ή αρχές του 2005, ο τότε
Πρόεδρος της ΟΛΜΕ έθεσε ως όρο απαράβατο να µη συζητηθεί η
αξιολόγηση καθόλου, σε καµία περίσταση.
Και µάλιστα ήταν και ένα τελεσίγραφο, ότι αν συζητήσετε εδώ
την αξιολόγηση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εµείς θα φύγουµε ως
ΟΛΜΕ. Το θυµάµαι γιατί ήταν λόγος πολλών αντιπαραθέσεων προσωπικών
µε τον τότε Πρόεδρο και το ξαναβλέπω να επανεµφανίζεται ως συνδεόµενο µε
τη σηµερινή συγκυρία, µε το µνηµόνιο, τη σταθεροποίηση κλπ.
Απλώς αυτό ήθελα να θυµίσω ότι είναι ένα παλιό αίτηµα της
ΟΛΜΕ να µην αξιολογείται ποτέ. Όλοι οι άλλοι να αξιολογούµεθα, οι
καθηγητές, όλοι οι καλοί άνθρωποι, αλλά η ΟΛΜΕ ποτέ. Και θα ήθελα να
ξέρω γιατί τάχα. Είναι καµιά ειδική τάξη ανθρώπων η ΟΛΜΕ; Αυτό ήθελα να
ξέρω.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Θα υπάρξει κύκλος απαντήσεων. Ευχαριστώ
πολύ τον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ τον κ. Βερέµη. Το λόγο έχει ο κ. Προβατάς από
µέρους του Υπουργείου Οικονοµίας.
κ. ΠΡΟΒΑΤΑΣ: Καληµέρα. Και εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισµού της εφαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Ήθελα να
πω ότι ανεξάρτητα µε το ν+3, για το οποίο εξάλλου δεν έχει ψηφιστεί κάτι,
πρέπει να µείνουµε όλοι στον στόχο του προγράµµατος σταθερότητας ο
οποίος είναι συγκεκριµένος και ανελαστικός. Και όπως είπε και η κα Ειδική
Γραµµατέας πρέπει να µπουν άµεσα δαπάνες και είναι µια καλή ευκαιρία
τώρα που είναι όλοι οι φορείς εδώ.
Πρέπει όλοι να είναι γνώστες αυτών των χρηµάτων των οποίων
η χώρα έχει δεσµευτεί µέχρι το τέλος του έτους ότι πρέπει να φέρει και όχι
µόνο οι δικαιούχοι αλλά οι οικονοµικές Υπηρεσίες, οι υπόλογοι και όλοι οι
εµπλεκόµενοι φορείς, γιατί έχει πολύ µεγάλη σηµασία η επίτευξη αυτού του
στόχου. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε και εµείς. Η κα Σκλήρη έχει το λόγο.
Α. ΣΚΛΗΡΗ: Καληµέρα σας. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Σκλήρη από τη Γενική
Γραµµατεία Ισότητας των φύλων. Με την ευκαιρία της παρουσίασης που
έκανε

ήδη

η

Ειδική

Γραµµατέας

για

την

πορεία

υλοποίησης

του

προγράµµατος, θα ήθελα να επισηµάνω κάποια θέµατα που άπτονται της
εφαρµογής της δικής µας πολιτικής, της πολιτικής ισότητας των φύλων στα
επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ και στο συζητούµενο σήµερα.
Έχουµε τη δυνατότητα και έχουµε ήδη θεσµοθετηµένη και
καταγεγραµµένη θέση της πολιτικής ισότητας των φύλων που εκφράζεται
µέσα από τους δυο στόχους του ΕΣΠΑ, τον 11 και τον 11 και η οποία
βασίζεται στη διπλή προσέγγιση, προώθησης εξειδικευµένων, στοχευµένων
µέτρων υποστήριξης των γυναικών και κατά δεύτερον αποτελεσµατικότερης
ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στις τοµεακές και περιφερειακές
πολιτικές όλων των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ.
Εδώ

να

επισηµάνουµε

όπως

επισηµάναµε

και

στην

προηγούµενη Επιτροπή Παρακολούθησης ότι υπάρχει δέσµευση σε όλα τα
επιχειρησιακά προγράµµατα και σε αυτό για την προαγωγή της ισότητας των
φύλων και την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος στον τοµέα της
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ισότητας πρόκειται να υπάρξει η προσφορότερη δυνατή πρόβλεψη για την
χρηµατοδότηση των σχετικών πράξεων κατόπιν απόφασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης του προγράµµατος. Και το λέω γιατί είµαστε σε µία
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Θέλω να θυµίσω ότι στο Γ’ ΚΠΣ υπήρχε η καταγραφή της
δέσµευσης για την υλοποίηση του 11,8 των πόρων του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού

Ταµείου

σε

δράσεις

ισότητας

και

αυτό

επετεύχθη

και

υπερκαλύφθη.
Θέλω να υπενθυµίσω επίσης ότι στην προηγούµενη περίοδο
στο δεύτερο ΕΠΕΑΕΚ η κατηγορία που αναφερόταν στα µέτρα για τη
βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά
εργασίας είχε µια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Το ποσοστό της συµµετοχής της
ήταν στο 7% του συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και στο 24%
των πόρων του ΕΚΤ που υλοποιήθηκαν την τρίτη προγραµµατική περίοδο.
Σκόπιµο και σαφές νοµίζω είναι ότι κατά την τρέχουσα
προγραµµατική περίοδο τα ποσοστά για δράσεις προώθησης της ισότητας
των φύλων τουλάχιστον θα πρέπει να διατηρηθούν. Μέσα από την εξέταση
του πολύ καλού φακέλου που µας διαβιβάσατε και µέσα από την περιγραφή
της υλοποίησης των αξόνων προτεραιότητας που έχετε, έχουµε να
παρατηρήσουµε ότι και στην πρώτα οµάδα αξόνων που αφορά την
αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την προώθηση της
κοινωνικής ενσωµάτωσης, εδώ η οπτική και η διάσταση της ισότητας των
φύλων εµπίπτουν στην περίπτωση αυτή και γι' αυτό προτείνουµε σε
περίπτωση περαιτέρω εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων που εδώ
περιλαµβάνονται, καθώς και στην υλοποίηση των επιµέρους έργων των
αξόνων αυτών να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη.
Με χαρά είδαµε ότι από τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα των
δράσεων των αξόνων αυτών το 50% των συµµετεχόντων κατά το έτος
αναφοράς 2009 ήταν γυναίκες. Όσον αφορά τη δεύτερη οµάδα αξόνων για
την αναβάθµιση των συστηµάτων κλπ., πράγµατι περιλαµβάνονται ειδικές
δράσεις µε στόχο την ενίσχυση των γυναικών, αλλά εδώ αξίζει να
σηµειώσουµε ότι σε όλους τους ειδικούς στόχους των αξόνων αυτών
προσιδιάζει η διάσταση της ισότητας των φύλων µε τη στρατηγική του gender
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mainstreaming, γεγονός που δεν πρέπει να παραµείνει µόνο στη ρητορική,
αλλά να εφαρµοστεί και στην πράξη.
Όσον αφορά τη θεµατική προτεραιότητα της επόµενης οµάδας
αξόνων που είναι η ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων, εδώ έχουµε
πάρα πολύ µεγάλη σχέση µε τη διάσταση της ισότητας των φύλων. Ο
σχεδιασµός ευέλικτων προγραµµάτων που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες
ανάγκες των ατόµων που συµµετέχουν σ' αυτά, αλλά και η χρήση µεθόδων
όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που θα επιτρέπουν τη συµµετοχή των
ενδιαφεροµένων χωρίς την παρακώλυση άλλων δραστηριοτήτων και
υποθέσεων, είναι ζητήµατα που αγγίζουν το σύνολο των εργαζόµενων
γονέων κύρια, αλλά βέβαια πολύ ειδικότερα τις γυναίκες που έχουν ανάγκη να
αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις επαγγελµατικές τους δεξιότητες, να γίνονται
πιο ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας και παράλληλα να ανταποκρίνονται
στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.
Στην επόµενη κατηγορία αξόνων, όσον αφορά την ενίσχυση του
ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας,
απ’ ό,τι είδαµε από τα στοιχεία του φακέλου, µέχρι σήµερα δεν υλοποιήθηκαν
δράσεις σύµφωνα µε την ετήσια έκθεσή σας. Όµως είναι µια θαυµάσια
ευκαιρία η δυνατότητα που µας δίνουν αυτοί οι άξονες που δεν πρέπει σε
τίποτα να χαθεί, αλλά να ενταχθούν δυναµικά δράσεις υπέρ της προώθησης
της ισότητας των φύλων στον καίριο αυτό τοµέα.
Ήδη σε συνεργασία που έχουµε µε τη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας, έχει εκδηλώσει τις προσθέσεις της να υποστηρίξει
ενέργειες για την προώθηση της ισότητας των δυο φύλων και ιδιαίτερα για τη
στήριξη της γυναίκας ερευνήτριας µε συγκεκριµένες προτάσεις ενεργειών τις
οποίες συµφωνούµε και επικροτούµε και παρακαλούµε να µην αγνοηθούν
κατά την εξειδίκευση και υλοποίηση των κατηγοριών πράξεων των αξόνων
αυτών.
Εν

συνόλω,

και

όσον

αφορά

τις

περαιτέρω

ενέργειες

υλοποίησης που γίνονται από δω και πέρα, εξειδίκευση, προσκλήσεις κλπ.,
κρίνεται αναγκαίο να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια ενσωµάτωσης δράσεων
για την προώθηση της ισότητας των φύλων µε τρόπο που να προσιδιάζει σε
κάθε τύπο πράξεων ανάλογα µε την περίπτωση. Ας πούµε δράσεις,
υιοθέτηση δράσεων που ωφελούµενες είναι γυναίκες, δηλαδή στοχευµένες
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θετικές δράσεις ή και εισαγωγή ποσοστώσεων µε στόχο την επίτευξη µιας
ισόρροπης συµµετοχής γυναικών και αντρών, gender mainstreaming.
Εδώ µπορούµε έτσι ενδεικτικά, δεν θα σας πάρω πάρα πολύ
χρόνο, να καταθέσουµε µερικές συγκεκριµένες προτάσεις τις οποίες θέλουµε
να τις καταθέσουµε στην Επιτροπή και παρακαλούµε τη ∆ιαχειριστική Αρχή
και την Ειδική Γραµµατεία να τις συµπεριλάβει στην υλοποίηση του
σχεδιασµού τους.
Έτσι θέµατα όπως η ισότητα των φύλων να ενταχθεί στην
κατώτατη, αλλά και πιο σηµαντική βαθµίδα της εκπαίδευσης που είναι το
Νηπιαγωγείο. Στόχος είναι η ένταξη της οπτικής του φύλου στον τρόπο ζωής
των επόµενων γενιών µέσα από τη βιωµατική µάθηση και η διαµόρφωση
συνειδήσεων ισότητας µε µακροχρόνιο ορίζοντα.
Άλλη

πρότασή

µας.

Προτείνουµε

τη

συνέχιση

των

προγραµµάτων ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και των παρεµβατικών
µαθηµάτων για την ισότητα των φύλων στην προσχολική, την πρωτοβάθµια
και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Όλο το υλικό που παράχθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου
ΕΠΕΑΕΚ και αφορούσε τα προγράµµατα προώθησης της ισότητας των
φύλων µε έµφαση στην υποστήριξη της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης για γυναίκες, προτείνουµε όλο αυτό το υλικό να διανεµηθεί και
να αξιοποιηθεί σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια.
Όσον αφορά τα γραφεία διασύνδεσης των ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπως
σας είχε επισηµανθεί και κατά το παρελθόν µε τη συνεχή συνεργασία που
έχουµε, προτείνεται η διεύρυνσή τους σε δράσεις συµβουλευτικής που
ενθαρρύνει

τη

γυναικεία

συµµετοχή

σε

κλάδους

και

τοµείς

που

υποεκπροσωπούνται και την ενίσχυση πνεύµατος επιχειρηµατικότητας µε
στόχο την κατάργηση του επαγγελµατικού διαχωρισµού και την άρση των
ανισοτήτων.
Επίσης, προτείνουµε την ανάπτυξη θετικών δράσεων υπέρ των
φοιτητριών – σπουδαστριών στην πρακτική άσκηση σε τοµείς και κλάδους
που ανδροκρατούνται και αντίστοιχα φοιτητών – σπουδαστών σε κλάδους και
θέσεις εργασίας που γυναικοκρατούνται.
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Όσον αφορά σε θεσµικές ρυθµίσεις, θεωρούµε ότι στις
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
θα πρέπει να οριστούν ειδικοί για θέµατα ισότητας των φύλων και να µην
αντιπροσωπεύονται τα ζητήµατα αυτά από τους υπεύθυνους καινοτόµων
δράσεων.
Επίσης, όσον αφορά τους δείκτες παρακολούθησης των
πράξεων του προγράµµατος, είναι απαραίτητο όλοι οι δείκτες να αποδίδονται
κατανεµηµένοι ανά φύλο. Και τέλος, θέλω να αναφερθώ ότι στη συνεργασία
που είχαµε µε την Ειδική Γραµµατεία και την Ειδική Γραµµατέα την κα
Ορφανού, έχει συµφωνηθεί ένα σύνολο ενεργειών µετά από σχετικές
προτάσεις µας τις οποίες εµείς και έχουµε συµπεριλάβει ως δεσµεύσεις στο
τετραετές πρόγραµµα 2010 – 2013 της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας το
οποίο ανακοινώνεται άµεσα και οι οποίες αναφέρονται στα εξής.
Καταρχήν ότι η ισότητα των φύλων θα αποτελεί βασική αρχή της
λειτουργίας του νέου σχολείου που προγραµµατίζει το Υπουργείο και θα
διαπερνά την αναµόρφωση των σχολικών εγχειριδίων που θα σχεδιαστούν σ'
αυτό το πλαίσιο. Το σχολείο αυτό θα έχει διευρυµένο ωράριο λειτουργίας,
ολοήµερο, γεγονός που εξυπηρετεί τους εργαζόµενους γονείς και ιδιαίτερα τις
µητέρες που είναι γνωστό ότι επωµίζονται το µεγαλύτερο βάρος της
φροντίδας των παιδιών.
Στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα γνωστοποιηθεί
και αξιοποιηθεί στο σχολείο όλο το πλούσιο υλικό που έχει παραχθεί κατά το
δεύτερο ΕΠΕΑΕΚ και προτείνουµε τη συνεχή διαθεσιµότητα του παραγόµενου
αυτού υλικού µέσα από τις ιστοσελίδες των ΑΕΙ που συµµετείχαν στο
πρόγραµµα.
Στην ανώτατη εκπαίδευση έχει συµφωνηθεί ότι θα συνεχιστεί η
υποστήριξη µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών σε θέµατα φύλου και
ισότητας δεσµεύοντας ειδικούς πόρους. Προτείνουµε τη συνέχιση λειτουργίας
των προγραµµάτων σπουδών φύλου και σε προπτυχιακό επίπεδο. Επιπλέον,
τη συνεχή αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών µε ένταξη της οπτικής
του φύλου ως οριζόντιας πολιτικής και θεµελιώδους αξίας.
Στα προγράµµατα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης έχουν
σχεδιαστεί και θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις που «προωθούν κορίτσια σε
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αντρικά επαγγέλµατα και αγόρια σε γυναικεία επαγγέλµατα» – σε εισαγωγικά
όλα αυτά – µε στόχο να αλλάξουν τα έµφυλα

στερεότυπα ως προς το

επάγγελµα.
Στο πλαίσιο της προώθησης της δια βίου µάθησης θα ήταν
σκόπιµο να συνεχιστεί αφενός ο θεσµός των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, τα
οποία προσελκύουν περισσότερες γυναίκες που είχαν διακόψει την
εκπαίδευσή τους και αφετέρου ο θεσµός των σχολών γονέων στις οποίες η
ισότητα των φύλων θα αποτελέσει τµήµα του περιεχοµένου και της
θεµατολογίας.
Στον τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας η Γενική Γραµµατεία
Έρευνας

και

θεσπίζοντας

Τεχνολογίας
σύστηµα

θα

υποστηρίξει

πριµοδότησης,

bonus,

τις

γυναίκες

στην

ερευνήτριες

αξιολόγηση

των

ερευνητικών προτάσεων των οποίων η πλειονότητα της ερευνητικής οµάδος,
η επικεφαλής είναι γυναίκα.
Τέλος, θα συνεχιστεί η λειτουργία του ∆ικτύου Ερευνητριών
«ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ» που προωθεί την ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών
στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την έρευνα και την τεχνολογία σύµφωνα µε
τη σχετική ευρωπαϊκή πολιτική.
Και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει όπως και την
προηγούµενη περίοδο, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την καλύτερη και
αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση των θεµάτων ισότητας να ορίσει
κάποιον υπεύθυνο / υπεύθυνη Ισότητας.
Και τέλος, µια πληροφορία, ότι εκπονούµε, και µέσα στο δεύτερο
εξάµηνο του 2010 θα είναι σε χρήση όλων των εργαζοµένων στην υλοποίηση
και εφαρµογή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, οδηγό
εφαρµογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στην εξειδίκευση και
υλοποίηση των δράσεων του συνόλου των επιχειρησιακών προγραµµάτων
και θα είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν
στα προγράµµατα. Με ειδικό σεµινάριο θα γίνει πολύ µεγαλύτερη διάχυση του
οδηγού αυτού. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ. ∆υο ακόµη παρεµβάσεις. Θα πάτε µετά το
διάλειµµα, θα συµφωνήσετε, και να κάνουµε διάλειµµα; Τρεις τότε οι
παρεµβάσεις και αµέσως µετά θα υπάρξει διάλειµµα. Η κα Μπουρνόβα.
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Ε. ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ: Καληµέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είµαι
εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων ∆ιδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστηµίων, δηλαδή της ΠΟΣ∆ΕΠ. Πολύ
σύντοµη θα είµαι. ∆εν θα ασχοληθώ µε τις µειώσεις των µισθών µας είτε τα
οικονοµικά των Πανεπιστηµίων, δεν είναι της στιγµής.
Της στιγµής είναι να πω το εξής, ότι από την πλευρά µας
χαιρετίζουµε την ένταξη της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας
στο Υπουργείο Παιδείας. Ήταν αίτηµα πολλών ετών και µας επιτρέπεται
εποµένως σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία, µε την οποία έχουµε µια
σειρά συναντήσεων και εποµένως πολύ καλή συνεργασία και επαφή, να
συζητήσουµε για το σχεδιασµό αυτής της έρευνας.
Παράλληλα

σας

γνωστοποιώ

ότι

οι

Οµοσπονδίες

της

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχουµε προχωρήσει, δηλαδή Οµοσπονδίες εννοώ
και το χώρο των ερευνητών και το χώρο των Ανώτατων Τεχνολογικών
Ιδρυµάτων, δηλαδή των ΤΕΙ, σε ένα κοινό συντονιστικό ώστε να
αντιµετωπίζουµε από κοινού στο βαθµό που συµφωνούµε και νοµίζω ότι
συµφωνούµε σε πάρα πολλά πράγµατα, τα θέµατα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και της έρευνας, τον ενιαίο χώρο.
Τα προβλήµατά µας αυτή τη στιγµή, θα πω δυο ζητήµατα. Το
ένα σε ό,τι αφορά την έρευνα. Είναι σαφές ότι οι πανεπιστηµιακοί,
τουλάχιστον γι' αυτούς που εκπροσωπώ αυτή τη στιγµή εδώ, αυτή τη στιγµή
δεν έχουν δραχµή όχι µόνο σε σχέση µε το µισθό τους, υπάρχει πρόβληµα µε
τα χρηµατοδοτούµενα…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευρώ θέλετε να πείτε.
Ε. ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ: Ναι, ούτε δραχµή. Πρόβληµα µε τη χρηµατοδότηση σε ό,τι
αφορά τα ερευνητικά προγράµµατα. ∆ηλαδή αυτή τη στιγµή κυκλοφορεί ένα
ανέκδοτο στα Πανεπιστήµια που έχει να κάνει, λες τη λέξη «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ»
και είναι συνώνυµο του ανέκδοτου. ∆εν θέλω να γίνω ρατσίστρια σε εκείνο το
ανέκδοτο που λέγαµε παλαιότερα, αλλά ο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» δεν ξέρω πόσα
χρόνια έχει κλείσει που περιµένουµε χρήµατα στα Πανεπιστήµια.
Ελπίζουµε, άκουσα και µας έχει διαβεβαιώσει και άλλες φορές η
κα Ορφανού, ότι ο «ΘΑΛΗΣ» δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσµα. Αλλά ακόµα
αυτή τη στιγµή εµείς τουλάχιστον λαµβάνουµε πολλά µηνύµατα και e-mails
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από τους συναδέλφους που έχουν υποβάλλει το «ΘΑΛΗ» µε άπειρα
ερωτήµατα, του τύπου: µα αφού όλοι υποβάλλαµε, ποιος θα µας αξιολογήσει;
Ελπίζουµε µόνο να τρέξουν γρήγορα. Είναι επιτακτική ανάγκη.
Έχουν κοπεί κονδύλια από τα Πανεπιστήµια. Εάν δεν πέσουν άµεσα και τα
κονδύλια από την έρευνα, συνάδελφοι που είναι σε εργαστήρια δεν µπορούν
να αγοράσουν ούτε τα βασικά πράγµατα που χρειάζονται για να κάνουν τις
διπλωµατικές και στους µεταπτυχιακούς τους τη δουλειά την απαραίτητη για
να προχωρήσουν. Το ίδιο είναι και για όλες τις άλλες επιστήµες.
Υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα σε ό,τι αφορά επίσης την
αξιολόγηση, σε αντίθεση µε αυτά που µάλλον ακούστηκαν πριν. Εµείς έχουµε
το πρόβληµα ότι δεν προχωράει όσο θα θέλαµε η ουσιαστική αξιολόγηση.
Θεωρούµε ότι αυτή που έχει γίνει µέχρι τώρα δεν είναι ουσιαστική, αλλά είναι
τυπική.
Θα θέλαµε όλο αυτό το πράγµα που έχει να κάνει µε τη
χρηµατοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης και των δράσεων στην ανώτατη
εκπαίδευση να συνδέεται άρρηκτα µε ουσιαστική αξιολόγηση, περίπου σαν
αυτή που έχει ήδη γίνει τα προηγούµενα χρόνια στα Ερευνητικά Κέντρα.
Πολλά από αυτά έχουν αξιολογηθεί σοβαρά. Ό,τι µπορούµε λοιπόν να γίνει
και στην τριτοβάθµια τουλάχιστον εκπαίδευση.
Το τρίτο ζήτηµα και θα κλείσω, έχει να κάνει µε το νοµοσχέδιο
για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Μας δόθηκε πριν από 4 ή 5 ηµέρες,
και πρέπει να καταθέσουµε τις προτάσεις µας, νοµίζω το dead line είναι 16
Ιουνίου. Όχι το νοµοσχέδιο. Το δελτίο, συγγνώµη. Είπε ο κ. Κουλαϊδής για το
νοµοσχέδιο. Λέω για το τεχνικό δελτίο για την πρόταση για την επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ούτε καν τεχνικό δελτίο. Είναι πρόταση.
ΜΕΛΟΣ: Πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Ε. ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ: Ναι, του Παιδαγωγικού την πρόταση. Θα θέλαµε να
ζητήσουµε, ό,τι αφορά τις προτάσεις να µας δίνεται πραγµατικός χρόνος
παρέµβασης. ∆ηλαδή εννοώ συζήτησης και κατάθεσης προτάσεων. Νοµίζω
ότι θα έχουµε να κερδίσουµε όλοι από αυτό.
Για το συγκεκριµένο, για τη συγκεκριµένη πρόταση, για την
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, ό,τι αφορά την Οµοσπονδία µας θα
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καταθέσουµε τις αµέσως επόµενες ηµέρες και θα είµαστε µέσα στο χρόνο τον
ασφυκτικό αυτό που µας ζητιέται από το Υπουργείο, µε πολύ συγκεκριµένες
προτάσεις επί αυτού του σχεδίου. Νοµίζουµε εποµένως…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για µια ουσιαστική παρέµβαση έχετε παράταση από τώρα.
Ε. ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ: Και θα είµαστε και πριν. Απλώς θέλω εποµένως µ' αυτό να
δέσω και να πω ότι στο νοµοσχέδιο που ανακοίνωσε ο Γενικός Γραµµατέας
ότι θα κατατεθεί µέσα στον Ιούλιο για την επιµόρφωση…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για τη δια βίου.
Ε. ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ: Για τη δια βίου εκπαίδευση, θα παρακαλούσαµε πάρα
πολύ να έχουµε χρόνο, πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα δυο
σηµεία που αναφέρθηκε για νόµο πλαίσιο και για το, υποθέτω, χωροταξικό
σχεδιασµό κλπ. ∆εν ξέρω σε ποιο άλλο αναφέρθηκε. Για όλα αυτά νοµίζω ότι
θα µπορούµε να πάµε µαζί µε συγκεκριµένες προτάσεις εάν και ο χρόνος
είναι σεβαστός.
Αυτό που θα θέλαµε είναι, κάθε φορά που περνάµε σε µία
δράση που θυµίζει λίγο την προηγούµενη, όπως είναι αυτή που αναφέρθηκε,
η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για δράση εδώ πέρα στο ΕΣΠΑ, εµείς θα
θέλαµε να ζητήσουµε εάν υπάρχει αξιολόγηση, πρόταση, αποτελέσµατα – δεν
ξέρω πώς να το ονοµατίσω – για ό,τι έχει γίνει µέχρι τώρα. ∆ηλαδή η
προηγούµενη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, αυτή που ξέρουµε τόσα
χρόνια, πέρα από τα αρνητικά που ξέρουµε όλοι µας, ότι δηλαδή
χρησιµοποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό για να ενισχυθούν τα οικονοµικά όσων
εµπλέκονταν σ' αυτή τη διαδικασία.
Είναι µόνο αυτό; Είναι µόνο αρνητικό; Υπάρχει κάποιο θετικό; Τι
κρατάµε, αν υπάρχει κάποιο θετικό; Γιατί αν δεν υπάρχει τίποτα, να πούµε ότι
ναι, δεν έδωσε τίποτα, καινούργιες βάσεις. Αλλά γενικώς µην ξεκινάµε χωρίς
αξιολόγηση των προηγούµενων συναφών δράσεων. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κονταξής από το ΤΕΕ.
κ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ: Καληµέρα σας. Συνάδελφοι και φίλοι, θέλω να αναπτύξω τον
προβληµατισµό του Τεχνικού Επιµελητηρίου και να κάνω ορισµένες
συγκεκριµένες προτάσεις.
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Πρώτα απ’ όλα, αυτό βέβαια δεν είναι επίσηµο, ήθελα να πω
στους υπεύθυνους του προγράµµατος, χαράς το κουράγιο σας. Είµαστε πολύ
πίσω. Μιλάµε 2007 – 2013. Είναι τραγική η κατάσταση της πορείας. Θα
έχουµε πάλι τα αρνητικά φαινόµενα που είχαµε και µε το άλλο, µε το Γ’ ΚΠΣ.
Θέλουµε να βοηθήσουµε όντως και αυτό το χαρακτήρα έχουν οι παρεµβάσεις
µας.
Πρώτα απ’ όλα σε σχέση µε τις προηγούµενες προτάσεις ήθελα
να επισηµάνω ορισµένα θετικά γεγονότα. Είχαµε κάνει κάποιες προτάσεις
στην προηγούµενη Επιτροπή ∆ιαχείρισης. Με χαρά µου βλέπω, ήταν µια από
τις καθαρές προτάσεις µας ότι πρέπει να συµµετέχει η ΠΟΣ∆ΕΠ και είναι
πολύ σωστό αυτό.
Είχαµε κάνει κάποιες προτάσεις για δηµοσιότητα και διαφάνεια
που επίσης έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση. ∆εν έχουµε να πούµε κάποια
ιδιαίτερα πράγµατα. Νοµίζω ότι υπάρχει η διαφάνεια. Αρκετά είναι διαφορετική
η κατάσταση από την προηγούµενη φορά από το Γ’ ΚΠΣ.
Είχαµε κάνει µια συγκεκριµένη πρόταση για την αυτοαξιολόγηση
των εκπαιδευτικών η οποία υιοθετήθηκε. Πιστεύουµε ότι υπάρχουν αρνητικά
στον τρόπο που υλοποιήθηκε, αλλά και στη συγκυρία που µάλλον φοβάµαι
ότι δεν θα πάει καλά.
Υπήρχε µια πρόταση για συνεργασία και συνέργειες του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση – ∆ια Βίου Μάθηση» µε άλλα
Επιχειρησιακά

Προγράµµατα

και

εννοούσαµε

µε

τα

αντίστοιχα

των

παραγωγικών Υπουργείων. ∆εν είδαµε κάτι να προχωράει πέρα από τη
συνέργεια µε το Υπουργείο Εργασίας. Ίσως να µην είµαστε ενηµερωµένοι. Οι
άλλες προτάσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Θα τις ξανακαταθέσουµε.
Θα ήθελα να ενηµερώσω και να πω για κάποια δράση του
Τεχνικού Επιµελητηρίου που νοµίζω θα µπορεί να µας βοηθήσει πάρα πολύ
µε το δεδοµένο της κρίσης. Καθίσαµε και σκεφτήκαµε, έχουµε πολύ σοβαρά
προβληµατιστεί γι' αυτή την κατάσταση γιατί και οι µηχανικοί, παρότι δεν είναι
από τους τελευταίους τροχούς της αµάξης στην ελληνική κοινωνία, οικονοµικά
εννοώ, νιώθουν στο πετσί τους όλα αυτά που βιώνει ο κάθε επαγγελµατίας,
εργαζόµενος.
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Κυρίως βλέπουµε ότι υπάρχει µια πολύ σηµαντική ευθύνη για να
πάρουµε πρωτοβουλίες σε οποιονδήποτε τοµέα και έτσι έχουµε καλέσει και τα
µέλη µας στον ιδιωτικό, στο δηµόσιο, στον εκπαιδευτικό τοµέα να τα δουν τα
πράγµατα διαφορετικά και αυτό προσπαθήσαµε να κάνουµε και εµείς.
Θα ήθελα να πω κάποιες σκέψεις που τις θεωρούµε αυτονόητες
και θα µπορούσαν να µας βοηθήσουν πάρα πολύ στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» αλλά δεν εξαρτώνται πρώτα
απ’ όλα από µας.
Πιστεύουµε λοιπόν και το έχουµε ανακοινώσει από πέρυσι την
άνοιξη, ότι µπροστά στην κρίση θα χρειαζόταν να έχουµε µια στρατηγική
ανάπτυξης, όχι µόνο για επικοινωνιακούς λόγους, δηλαδή για να πούµε στον
ελληνικό λαό «κάνε θυσίες, αύριο σε πάµε εκεί» αλλά και για λόγους
ουσιαστικούς. ∆ηλαδή κάποτε πρέπει να σχεδιάσουµε το µέλλον.
Στο προηγούµενο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θυµάµαι τον
εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος είχε πει χαρακτηριστικά:
δεν θέλουµε 10ετές πρόγραµµα που λέτε για την εκπαίδευση, κάντε µας ένα
3ετές και θα είµαστε ευχαριστηµένοι που το ζητάµε εδώ και χρόνια. Αυτό
συµβαίνει νοµίζω και συνολικά για την ανάπτυξη.
Και θα έλεγα λοιπόν το εξής. Θα πρέπει να υπάρξει ένα
στρατηγικό δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης, µε αυτά τα δεδοµένα που είµαστε,
δυναµικό γιατί τα πράγµατα αλλάζουν διαφορετικά και να έχει βρε αδελφέ
κάποιες κλαδικές πολιτικές. ∆ηλαδή δεν είναι δυνατόν ο κατασκευαστικός
κλάδος ή ο κλάδος του τουρισµού στην Ελλάδα να µην έχουν στρατηγική,
δηλαδή να µην ξέρουµε πού πάµε.
Τι µας ενδιαφέρει εµάς. Πάω κατευθείαν. Εµάς µας ενδιαφέρει
γιατί οι δράσεις που θα µπορούσαµε να κατευθύνουµε τα χρήµατα είτε στην
εκπαίδευση είτε στην έρευνα και τεχνολογία, θα ήταν σε δυναµικούς τοµείς
που πιστεύουµε ότι πρέπει να στηρίξουµε, στο περιθώριο των δυνατοτήτων
που µας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
∆ηλαδή δεν είναι δυνατόν, έκατσα και έκανα µε το word ένα
merge στις υποδοµές της Αττικής και του Αιγαίου. Η µόνη αλλαγή που υπήρχε
ήταν στα νούµερα. ∆εν µπορώ να φανταστώ ότι οι υποδοµές των σχολείων
στην Αττική, στις Κυκλάδες και στην Ήπειρο η µόνη διαφορά που θα έχουν θα
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είναι στα νούµερα. Άλλες οι ανάγκες εκεί, κοινωνικές, παιδαγωγικές και της
αγοράς και άλλες στην Αττική.
Πάµε έτσι, δεν πειράζει, το αντιλαµβάνοµαι ότι πρέπει να
προχωρήσουµε γιατί είδαµε και τη φάση της απορρόφησης. Πάντως θα ήθελα
να πω από την αρχή, το Τεχνικό Επιµελητήριο δεν πρόκειται να κάνει καµία
κριτική στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευσης» αν δεν απορροφήσει
τα χρήµατα, αλλά θα κάνει αυστηρή κριτική αν τα χρήµατα πάνε χαµένα αυτά
που θα απορροφήσουµε.
Την έχουµε την εµπειρία µας και στα Πανεπιστήµια, µε τη
µικρότερη εµπειρία που έχουµε, τώρα είναι και η ΠΟΣ∆ΕΠ εδώ και νοµίζω ότι
θα µας πει και αυτή την εµπειρία της, αλλά ιδιαίτερα στα σχολεία
δευτεροβάθµιας πολλά λεφτά έχουν πάει χαµένα είτε στην εκπαίδευση είτε και
στις υποδοµές.
Αυτό που µας χρειάζεται, να είµαι και λίγο πιο συγκεκριµένος,
όταν λέµε για τον κατασκευαστικό κλάδο, έχουµε κάνει ένα συντονιστικό γιατί
προσπαθούµε στο Τεχνικό Επιµελητήριο να κάνουµε µια κλαδική πολιτική για
το σύµπλεγµα κατασκευών και όλων των βιοµηχανιών, των επιχειρήσεων
δοµικών προϊόντων και έχουµε επιχειρηµατίες, έχουµε κάνει ένα συντονιστικό
µε φορείς επιχειρηµατιών, µονώσεων, σιδήρου, χάλυβα κλπ, και λέµε πού θα
πάει αυτός ο κλάδος, πώς θα αντιµετωπίσει την κρίση, πού θα πάµε αύριο.
Αυτό όλο το σύµπλεγµα υποστηρίζουµε ότι απασχολεί περίπου
το 20% του εργατικού δυναµικού και δεν υπάρχει τίποτα. Πολλές επιχειρήσεις
κάνουν εξαγωγές, θα καταρρεύσουν όµως γιατί κυρίως βασίζονται στην
εγχώρια αγορά. Και λένε αυτοί οι φορείς: φτιάξτε επιτέλους ανθρώπους µε
οποιοδήποτε σύστηµα, δεν µας ενδιαφέρει – αυτοί λένε αυτό, εµείς
πιστεύουµε ότι πρέπει να είναι δηµόσιο το σύστηµα – φτιάξτε ανθρώπους να
µπορέσουν να δουλέψουν, να διαβάσουν ένα σχέδιο – το λέω πρακτικά µε τα
δικά µας λόγια – να µπορούν στο τέλος να εφαρµόσουν τις νέες τεχνολογίες ή
τα ποιοτικά προϊόντα.
Ο εµπειρισµός που κυριαρχεί και το βλέπετε στις εγκαταστάσεις
σας και το βλέπετε στα σπίτια σας, είναι τραγικός. Είναι βασικό στοιχείο για
την ανάπτυξη το επίπεδο της εκπαίδευσης. Έχουµε κάνει και πιο
συγκεκριµένες προτάσεις γραπτά από το προηγούµενο.
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Ένα δεύτερο θέµα που ήθελα να θίξω είναι το εξής. Κάνουµε µια
έρευνα και το παρακολουθούµε εδώ και δυο – τρία χρόνια, τη θέση των
επιστηµόνων στην ελληνική κοινωνία. Θα σας αφήσω πάλι για τα πρακτικά
κάποια µελέτη που έχουµε κάνει, η οποία λέει εν ολίγοις τα εξής.
Αν δούµε τα επίσηµα του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ τα
θέµατα της ανταγωνιστικότητας, παρότι θα κάνουµε, µπορεί κάποιος να κάνει
σοβαρή κριτική αν η ανταγωνιστικότητα είναι αυτή που σχεδιάζει το
Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ ή όχι, σε ποιους τοµείς λέει ότι η χώρα µας
πάσχει; Στους µισθούς; Είµαστε ακριβοί; Όχι. Πάσχει ότι δεν είναι καλά τα
Πανεπιστήµια, η εκπαίδευση; Όχι τόσο. ∆εν είναι αυτά τα κύρια.
Πού πάσχει; Τεχνολογική ετοιµότητα, οργάνωση. Το λένε τα
στοιχεία του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ. Καινοτοµία, υποδοµές. Αυτά
λοιπόν πιστεύουµε ότι πρέπει να διορθώσουµε. Και ποιους έχουµε εκεί φίλους
µας, µε ποιους µπορούµε να δουλέψουµε; Έχουµε το δυναµικό να
µπορέσουµε να αλλάξουµε το µοντέλο ανάπτυξης τελικά;
Και κάτσαµε κάτω και υπολογίσαµε και θα θέλαµε και από αυτό
το βήµα να δώσουµε συγχαρητήρια σε αυτούς τους Γαλάτες τους ερευνητές
στην Ελλάδα οι οποίοι καταφέρνουν όντας η χώρα µας στις τελευταίες ή
τελευταία στις δηµόσιες δαπάνες για την έρευνα, στις µηδαµινές δαπάνες του
ιδιωτικού τοµέα για την έρευνα, στο µηδενικό σχεδόν, από τις τελευταίες
χώρες από την ενσωµάτωση της έρευνας στα προϊόντα της, δηλαδή από τη
ζήτηση της αγοράς, γιατί λέµε καµιά φορά ότι η αγορά θέλει έρευνα, αλλά δεν
µπορούµε να την προσφέρουµε, τίποτα. Αν ήθελαν έρευνα θα τη βρίσκανε.
Όσοι έχουν κάνει έρευνα εδώ, και πολλοί Έλληνες ερευνητές τι
µας λένε; ∆εν υπάρχει ζήτηση στην Ελλάδα, πάµε έξω και πουλάµε την
έρευνά µας αν θέλουµε να κάνουµε εφαρµοσµένη έρευνα. Αυτοί οι Έλληνες
ερευνητές λοιπόν, αυτό που όλοι λέµε, όταν πάνε έξω γιατί διαπρέπουν; Και
είναι αλήθεια αυτό, αλλά αυτό είναι εµπειρικό. Κάτσαµε και βρήκαµε τι γίνεται,
πώς µετράµε αν ένα ερευνητικό δυναµικό πάει καλά. Βρήκαµε δυο δείκτες.
Πρώτα απ’ όλα τις δηµοσιεύσεις από το γραφείο, το Συµβούλιο
Επιστήµης των ΗΠΑ που ψάχνει όλο τον κόσµο και είµαστε 25η χώρα σε
αριθµό δηµοσιεύσεων, όχι ανά κάτοικο, η Ελλάδα και περνάµε χώρες όπως η
Αυστρία, µια σειρά χώρες. Μιλάµε για τον κόσµο.
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Στα ανταγωνιστικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ήµασταν στα προηγούµενα δεύτεροι και η τελευταία αποτίµηση του 7ου , του
τελευταίου προγράµµατος ανταγωνιστικού Έρευνας και Τεχνολογίας στην
Ευρώπη µας βγάλει τέταρτους. ∆ηλαδή έχουµε ανθρώπους που το παλεύουν,
όπως περιέγραψε η ΠΟΣ∆ΕΠ, µε τα οικονοµικά αυτά, αλλά και µε τα
λειτουργικά που δεν έχουν δραχµή να κάνουν τα στοιχειώδη.
Θα πρέπει λοιπόν υποστηρίζουµε να στηριχθούµε σ' αυτό το
δυναµικό. Συγκεκριµένα λοιπόν, γιατί αυτά ήταν λίγο λόγια, αλλά έχουµε κάνει
και συγκεκριµένες προτάσεις. Βγάλαµε τη διαχειριστική επάρκεια, το
αντιλαµβάνοµαι. Την κάναµε τίποτα, που και αυτή δεν µιλούσε για
επιστηµονικό προσωπικό.
Θα θέλαµε όµως στα κριτήρια, πρώτα απ’ όλα στο πρόγραµµα
του Υπουργείου Παιδείας να είναι βασικό κριτήριο ο κάθε φορέας που
υποβάλλει πρόταση ή ζητάει να πάρει ο τελικός αποδέκτης λεφτά, να είναι
βασικό κριτήριο το επιστηµονικό δυναµικό που διαθέτει, και δεν εννοώ τις
δηλώσεις του άνεργου επιστήµονα που κάνει µία δήλωση ότι εγώ συµµετέχω.
Εννοώ του µόνιµου προσωπικού, του µισθωτού προσωπικού που έχει,
ειδάλλως θα φύγουν πάρα πολλά λεφτά από αετονύχηδες που δεν θα έχουν
το προσωπικό το επιστηµονικό για να κάνουν τη δουλειά και να τη φέρουν σε
πέρας.
Και

πάλι

εδώ

έχουµε

και

κάποιες

άλλες

προτάσεις

συγκεκριµένες, αλλά δεν θέλω να σας φάω άλλο χρόνο. Και τέλος για τα
σχολεία. Προσωπικά επειδή είµαι και σχολικός σύµβουλος, το έχω πει και στο
Υπουργείο, το λέω και στα σχολεία, γυρνώντας τα σχολεία εφέτος έχει
φοβηθεί το µάτι µου, στα τεχνικά κυρίως. Γιατί; Τα παιδιά µε την κατάσταση
που επικρατεί δεν µαζεύονται και έχει γίνει πλέον καθολικό φαινόµενο αυτό το
πρόβληµα.
Οι καλύτεροι καθηγητές, οι καλύτεροι διευθυντές δεν µπορούν
να βάλουν σε τάξη τους µαθητές µε αυτό το όλο πλαίσιο όχι µόνο του
σχολείου, αλλά και το κοινωνικό που υπάρχει. Φοβάµαι ότι και µε το δεδοµένο
της κρίσης θα έχουµε πολύ σηµαντικά προβλήµατα και από Σεπτέµβρη.
Πιστεύουµε λοιπόν ότι χρειάζεται µια ενθάρρυνση και η λύση σ'
αυτό το πρόβληµα είναι αυτό που λέει, ποια είναι η απάντηση; Απάντηση είναι
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ο άνθρωπος, είναι οι εκπαιδευτικοί, και θα πρέπει να ακούσουµε µε περισσή
φροντίδα τις απόψεις των εκπαιδευτικών έστω κι αν σε κάποια πράγµατα
διαφωνούµε, έστω κι αν έχουµε προβλήµατα.
∆εν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα στο σχολείο αν δεν
καταφέρουµε να βάλουµε και από τη µια και από την άλλη µεριά νερό στο
κρασί µας. Αυτό είναι ευχή. Συγκεκριµένες προτάσεις για τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, µε το πλάνο που σας είπα, για να αναιρέσουµε την τεχνολογική
ανεπάρκεια κλπ., τις έχουµε κάνει, όπως και για την επιµόρφωση τις έχω
υποβάλλει την προηγούµενη φορά. Θα συµµετέχουµε και στη διαβούλευση
και θα τις πούµε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Ευχαριστώ

και

εγώ

τον

εκπρόσωπο

του

Τεχνικού

Επιµελητηρίου. Η τελευταία παρέµβαση πριν από το διάλειµµα.
κ. ΓΟΥΛΑΣ: Γεια σας και από εµένα. Γούλας λέγοµαι, εκπροσωπώ τη ΓΣΕΕ.
Καταρχήν ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε που µου δώσατε τη
δυνατότητα να µιλήσω πριν το διάλλειµα. Θα είµαι πολύ σύντοµος. Θα κάνω
µόνο 2 – 3 παρατηρήσεις γενικές ειδικά στο κοµµάτι που αφορά τη δια βίου
µάθηση ενηλίκων και όλα τα υποσυστήµατα που απορρέουν κάτω από αυτήν.
Όχι γιατί εµείς θεωρούµε ότι το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα
δεν είναι πολύ σηµαντικό ή ότι η ΓΣΕΕ δεν έχει συγκεκριµένες απόψεις για
όλα τα ζητήµατα που άπτονται του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, ίσα ίσα ακριβώς το αντίθετο. Έχουµε και απόψεις, έχουµε και συγκεκριµένες
λογικές και προτεραιότητες ως προς το τυπικό εκπαιδευτικό. Απλά είµαστε
κυρίως συνοµιλητές του Υπουργείου σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων και δια
βίου εκπαίδευσης και πολύ λιγότερο συνοµιλητές σε θέµατα τυπικού
εκπαιδευτικού συστήµατος.
Βεβαίως θα επιθυµούσαµε να προσφέρουµε και στο πρώτο
κοµµάτι, και στο κοµµάτι του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος µε τις θέσεις
µας, µε τις αρχές µας, µε την τεχνογνωσία µας και µε τις πολιτικές µας
κατευθύνσεις. Αυτό όµως είναι άλλο θέµα.
Το πρώτο που θέλω να πω είναι το εξής. Ξέρουµε, γιατί είµαστε
σε µια διαβούλευση άτυπη και τυπική µε το Υπουργείο, ότι επίκειται ένα νέο
νοµοσχέδιο και όπως και εσείς είπατε για τη δια βίου εκπαίδευση στην
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Ελλάδα και για τη συστηµατοποίησή της και για την αναβάθµισή της. Πολύ
θετική κίνηση κατά την άποψή µας.
Απλά θα ήθελα να πω το εξής. Από τη στιγµή που το σύστηµα
αναδιαρθρώνεται από την αρχή και έχοντας υπόψη και το Προεδρικό
∆ιάταγµα που φέρνει τη συνεχιζόµενη κατάρτιση και δοµές του Υπουργείου
Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας, θα ήθελα να δω και διαβάζοντας λίγο
περισσότερο το επιχειρησιακό, αν έτσι όπως έχουν κατανεµηθεί οι πόροι και
έτσι όπως έχει σχεδιαστεί το επιχειρησιακό, που σχεδιάστηκε πριν τη θεσµική
αυτή εξέλιξη, πριν το νοµοσχέδιο και το νόµο που θα γίνει, αν µπορεί να
υποστηρίξουν οι πόροι όπως έχουν κατανεµηθεί τη νέα αυτή θεσµική εξέλιξη.
∆ηλαδή έχουµε τη συνεχιζόµενη, έχουµε την αρχική, έχουµε τη γενική
εκπαίδευση ενηλίκων, έχουµε της δια βίου τις δοµές και όλα τα υπόλοιπα, µην
τα αναφέρω πάλι.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα σχεδιάστηκε πριν κάποια χρόνια
µε µια λογική. Τώρα αυτή η λογική νοµίζω ανατρέπεται και κατά την άποψή
µου ορθώς ανατρέπεται. Απλά πρέπει αυτό να υποστηριχθεί και µε τους
αντίστοιχους πόρους για να µην µπει στο κενό η όποια λογική. Ένα κοµµάτι
είναι αυτό.
Επίσης θεωρώ ότι είναι µεγάλη ανάγκη µέσα σ' αυτή την
αναδιάρθρωση να δούµε ποιοι φορείς κάνουν τι ακριβώς έτσι ώστε επίσης να
δούµε πού στοχεύει ο κάθε φορέας και ποια είναι η κατεύθυνσή του για να
µην υπάρχουν πάλι παρεξηγήσεις στις συµπληρωµατικότητες αρµοδιοτήτων
και έρθουµε σε σύγχυση όπως έχουµε έρθει τα προηγούµενα χρόνια, µε τη
λογική δηλαδή του ΕΣΕΚΑ, Εθνική Επιτροπή ∆ια Βίου Μάθησης και όλα τα
θεσµικά όργανα και διοικητική οργάνωση η οποία προϋπήρχε. Αυτό είναι το
δεύτερο.
Και το τρίτο είναι, έχει µπει σε διαβούλευση το Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων, το οποίο επίσης είναι µια πολύ σηµαντική πρωτοβουλία του
Υπουργείου. Είµαστε υποχρεωµένοι µέχρι τέλος του ΄12 να φτιάξουµε Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων.
Εγώ

δεν

λέω

να

το

φτιάξουµε

µόνο

επειδή

είµαστε

υποχρεωµένοι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θεωρώ µεγάλη
αναγκαιότητα και θεωρούµε µεγάλη αναγκαιότητα για την ελληνική αγορά
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εργασίας και για το εκπαιδευτικό σύστηµα να γίνει ένα αντικειµενικό, διαφανές
και αποτελεσµατικό Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, και αυτό το Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων εξειδικεύεται στο σύστηµα πιστοποίησης προσόντων, όπου και
αυτή είναι µια νέα θεσµική εξέλιξη, όπου και αυτή πρέπει να τη δούµε πολύ
συστηµατικά σε άµεση σύνδεση µε τη δια βίου εκπαίδευση και το τυπικό
εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά επειδή το τυπικό εκπαιδευτικό είναι λίγο πιο, ας
το πω, οµαλή η διασύνδεσή του µε τις βαθµίδες του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων, για µένα το µεγαλύτερο διακύβευµα και η δυσκολία θα είναι η
διασύνδεσή του µε την εκπαίδευση ενηλίκων, µε την αρχική, τη συνεχιζόµενη
κατάρτιση και µάλιστα γενικότερα τη µη τυπική µάθηση, αλλά και την άτυπη
µάθηση, όπου και αυτό το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων πρέπει να
υποστηριχθεί επίσης µε πόρους διότι είναι πολύ σηµαντικό για τον
εκσυγχρονισµό του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά και της αγοράς
εργασίας.
Οπότε και αυτό θα ήθελα να ληφθεί υπόψη και να υπάρχει µια
ευελιξία στο επιχειρησιακό γι' αυτό το κοµµάτι.
Πολύ συνοπτικά να πω ακόµη δυο – τρία θέµατα. Εµείς
θεωρούµε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση, ήδη αναφέρεται σε ένα
βαθµό στο επιχειρησιακό. Θεωρούµε ότι πρέπει να ενδυναµωθεί το κοµµάτι
των κινήτρων και της άρσης των εµποδίων συµµετοχής των εργαζοµένων
ιδίως του ιδιωτικού τοµέα σε προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης, για δυο
λόγους.
Πρώτον, διότι υπάρχει ένας αντικειµενικός και ένας ο οποίος
αφορά τους δείκτες. Να πω τον απλό, ότι η συµµετοχή των Ελλήνων πολιτών
σύµφωνα µε τις έρευνες του ΟΟΣΑ είναι πολύ - πολύ χαµηλή, της τελευταίας
συµµετοχής των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα δια βίου και αυτό
κατά την άποψή µου οφείλεται – πέρα από τα πρόβληµα µετρήσεων πάλι
παραµένει χαµηλό – ότι υπάρχουν πολλά εµπόδια και πολύ λίγα κίνητρα
συµµετοχής των Ελλήνων, ειδικά εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα σε
προγράµµατα δια βίου και βεβαίως ο εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα ειδικά
σε πολύ µικρή ή µικροµεσαία επιχείρηση έχει σηµαντικά µικρό χρόνο να
µπορέσει να συµµετέχει σε προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης. Και να θέλει
δεν µπορεί, δεν έχει πρόσβαση. Και εδώ αντιµετωπίζουµε µια µεγάλη

48

3η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 11/6/2010

ανισότητα πρόσβασης και θεωρούµε ότι πρέπει να το λάβετε υπόψη σας και
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, ως κίνητρα συµµετοχής δηλαδή.
Το τέταρτο θέµα που θέλω να θέσω είναι και εγώ το θέµα των
συνεργειών, ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές συνέργειες του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» µε το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα κυρίως της «Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού» στο κοµµάτι
που αφορά στη συνεχιζόµενη κατάρτιση, αλλά κυρίως στη σύνδεσή της µε την
αγορά εργασίας.
∆ηλαδή όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα και η δια βίου εκπαίδευση
έτσι όπως σχεδιάζεται, προβλέπεται µια διασύνδεση µε την αγορά εργασίας.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» έχει όλο
το κοµµάτι της αγοράς εργασίας και σε επίπεδο διάγνωσης αναγκών, αλλά και
σε επίπεδο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Οπότε θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρχει άµεση συνέργεια στο
κοµµάτι αυτό, εκπαίδευσης, δια βίου εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, οπότε
συνέργειες δράσεων των δυο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Βεβαίως και
µε άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα και λέω παραδειγµατικά επίσης το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητικής Αποκέντρωσης» υπό την έννοια ότι
εκεί υπάρχει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Έχει βγάλει µια σειρά από προκηρύξεις και προσκλήσεις που
αφορούν ζητήµατα ποιότητας στην εκπαίδευση. Και επειδή το Ι∆ΕΚΕ και αυτό
ξεκινάει ζητήµατα που αφορούν ποιότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων, θεωρώ
ότι πρέπει να υπάρχουν συνέργειες διότι και πόροι µπορεί να φύγουν για ίδιες
έρευνες, ίδιες µελέτες, το µόνο που διαφέρει είναι οµάδα στόχος, δηµόσιοι
υπάλληλοι και πολίτες, αλλά θεωρώ ότι µπορούν µε κοινές µεθοδολογίες να
βγουν αυτά και συνέργειες µεταξύ των δυο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι, λίγο µεγαλύτερη
ενίσχυση της οµάδας στόχου των µεταναστών στο πλαίσιο του κοµµατιού
εκπαίδευση και δια βίου µάθησης. Υπάρχει βεβαίως µια πρόβλεψη σε
επίπεδο αρχικής κατάρτισης. Υπάρχει και µια πρόβλεψη σε τυπικό
εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά θεωρούµε ότι και στη συνεχιζόµενη και στη
γενική εκπαίδευση ενηλίκων και στις δοµές της δια βίου εκπαίδευσης να
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δώσουµε µια ιδιαίτερη έµφαση σ' αυτή την οµάδα στόχο η οποία είναι µια
ανάγκη και πρέπει να τη δούµε. Αυτά προς το παρόν και ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Μια πρώτη τοποθέτηση. Θα κάνω µια πολύ
µικρή γενική τοποθέτηση εγώ και στη συνέχεια η κα Ορφανού, που θα δώσει
πια πιο λεπτοµερειακές απαντήσεις και θα έχουµε διάλειµµα.
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε µου έκαναν όµως µία ερώτηση και πρέπει
να δώσω µία απάντηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη, θέλετε το λόγο;
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Για να απαντήσω µόνο σε αυτή την ερώτηση. Κατ’ αρχήν
δεν είναι πανάκεια η αξιολόγηση και θεραπεία για όλες τις πληγές της
εκπαίδευσης και γενικότερα για όλες τις πληγές της παιδείας. Γιατί αν ήταν
πανάκεια, εκεί που υπήρχε αξιολόγηση και προφανώς όταν λέει κανείς ότι
µόνο οι εκπαιδευτικοί δεν αξιολογούνται, άρα όλοι οι δηµόσιοι και όλα τα
υπόλοιπα αξιολογούνται και υπάρχουν οι εκθέσεις αξιολόγησης, θα είχαν
βελτιωθεί. ∆ηλαδή δεν υπάρχει πρόβληµα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δεν
υπάρχει πρόβληµα στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, δεν υπάρχει πουθενά, µόνο στην
εκπαίδευση.
Που οδηγεί η αξιολόγηση όπως σχεδιάζεται; Επιγραµµατικά τα
λέω για το σύντοµο του χρόνου. Η εκτίµησή µας είναι στη χειραγώγηση του
εκπαιδευτικού, στην κατηγοριοποίηση των σχολείων κι έχουµε παραδείγµατα
από χώρες της Ευρώπης και όλου του κόσµου και στην εµπορευµατοποίηση
της εκπαίδευσης. Αυτό που λέγεται ως αυτοαξιολόγηση της σχολικής
µονάδας..
ΜΕΛΟΣ: Μα έχουµε της Φιλανδίας, στη Φιλανδία έγινε αυτό που λέτε.
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Θα σας πω τώρα για τη Φιλανδία.
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας έχει πολλά, αλλά έχει
δύο δείκτες, ο ένας είναι τα οικονοµικά του σχολείου, σε ρωτάει µέσα αν
συµβάλλει ο σύλλογος γονέων, αν παίρνεις από άλλους φορείς χρήµατα και
τα λοιπά. Και το δεύτερο είναι οι επιδόσεις των µαθητών, που οι επιδόσεις
των µαθητών είναι στοιχείο αυτοαξιολόγησης του σχολείου, δεν υπάρχουν
κοινωνικά κριτήρια, δεν υπάρχουν κοινωνικές επιπτώσεις.
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Εµείς λέµε, για να έρθω και σε αυτό, ότι ό,τι γίνεται σήµερα στην
ελληνική εκπαίδευση είναι χάρη στο φιλότιµο του Έλληνα εκπαιδευτικού.
Βεβαίως πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις σε έναν πληθυσµό 170 χιλιάδων
ανθρώπων. Βεβαίως λέµε ότι ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει να βάζει
στόχους, να τους αναπροσαρµόζει, να τους βελτιώνει, να υπάρχει βοήθεια του
σχολικού συµβούλου και λοιπά.
∆εν ισχύει σε όλη την Ευρώπη η αξιολόγηση, σας παραπέµπω
στο τελευταίο βιβλίο της Ευρυδίκης «Αστυνοµία του Εκπαιδευτικού». Τρεις
χώρες στην Ευρώπη δεν έχουν αξιολόγηση καθόλου, µία εκ των οποίων είναι
η Φιλανδία κ. Βερέµη. Όταν ρωτήσαµε τους Φιλανδούς εκπαιδευτικούς στην
Οµοσπονδία τους τι συµβαίνει εκεί πέρα, λέει "υπάρχει στήριξη και
εµπιστοσύνη".
Λοιπόν τελειώνω µε αυτό, απέναντι σε αυτό που προβάλλεται
ως ο έλεγχος και η τιµωρία θα λύσει το ζήτηµα, εµείς λέµε η στήριξη του
εκπαιδευτικού και η εµπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό θα λύσει το ζήτηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ.
Μια πολύ σύντοµη λοιπόν τοποθέτηση στα γενικά ζητήµατα,
πράγµατι ξεκινάω µε την ανάγκη των συνεργειών για όλες τις δράσεις που
έχουν να κάνουν µε τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας ειδικά στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, η παραγωγή έρευνας και καινοτοµίας από τα
πανεπιστήµια στο τοπικό σύστηµα, αλλά και στην τεχνική εκπαίδευση, αλλά
και στις σχεδιαζόµενες αλλαγές στη δια βίου εκπαίδευση, πράγµατι είναι
απαραίτητο να πετύχουµε αυτή τη σύνδεση και οι συνέργειες. Κρατάω δηλαδή
τη σηµείωσή σας και υπογραµµίζω την ανάγκη συνεργειών.
Επίσης κρατάω σχετικά µε την παρατήρηση της ΠΟΣ∆ΕΠ για
την ανάγκη επέκτασης της αξιολόγησης και τη σηµειώνω θετικά απολύτως
γιατί πράγµατι έχουµε την ανάγκη να έχουµε στοιχεία περισσότερα. Η
αξιολόγηση προφανώς δεν έχει ποτέ τιµωρητικό χαρακτήρα, η αξιολόγηση
είναι ένας τρόπος για να αντλήσουµε πληροφορία προκειµένου να
βελτιώσουµε τόσο το κάθε ίδρυµα ξεχωριστά ή την κάθε σχολική µονάδα
ξεχωριστά, αλλά και το σύστηµα συνολικά, εποµένως η αξιολόγηση είναι
άκρως απαραίτητη.
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Σηµειώνω την παρατήρηση της ΟΛΜΕ ότι λείπει η αξιολόγηση
σε πολλά συστήµατα της Ελλάδας, πράγµατι λείπει, αλλά αν για να αρχίσουµε
την αξιολόγηση απαιτούµε να έχουν αρχίσει όλοι οι άλλοι, δε θα καταφέρουµε
να την αρχίσουµε ποτέ..
Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Μα δεν είπα αυτό, έτσι; Νοµίζω καταγράφηκε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. Αν για να κάνουµε αξιολόγηση στην υγεία πούµε ότι
θα πρέπει να γίνει πρώτα αξιολόγηση στην παιδεία κι όταν πάµε για την
παιδεία λέµε γιατί δεν έγινε στην υγεία..
Επίσης καταγράφω την ανάγκη για την αξιολόγηση και είµαστε
σε µια προσπάθεια τέτοια, όλων των προσπαθειών που έχουν γίνει µέχρι
σήµερα και σηµειώνω µε ιδιαίτερη έµφαση την ανάγκη του να δοθεί και να
αναγνωριστεί

ο

πρωταγωνιστικός

ρόλος

του

εκπαιδευτικού

και

των

εκπαιδευτικών σε κάθε προσπάθεια αλλαγής του συνολικού εκπαιδευτικού
µας συστήµατος.
Τέλος ένα µικρό σχόλιο για το ψηφιακό σχολείο. Στο ψηφιακό
σχολείο δεν πρόκειται να δώσουµε ψηφιακούς πίνακες, έχουµε µια συνολική
ψηφιακή στρατηγική που αρχίζει από την υλικοτεχνική υποδοµή που σηµαίνει
υπολογιστές, πίνακες, ευρυζωνικότητα, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε
ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τις ψηφιακές τεχνολογίες, ανάπτυξη µιας
πλατφόρµας στην οποία θα έχουµε ψηφιακό υλικό διαθέσιµο σε όλους τους
γονείς στα σχολεία και τους µαθητές προφανώς και τους εκπαιδευτικούς.
Έχουµε τις ψηφιακές δράσεις για τις ειδικές οµάδες, όπου
βασικά αναφέροµαι και στις οµάδες µε ειδικά προβλήµατα, έχουµε εγκάρσιες
δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη help desks για την υλοποίηση όλων
αυτών των προγραµµάτων και τη βοήθεια των σχολείων.
Έχουµε

την

εισαγωγή

ενός

πιστοποιητικού

ψηφιακών

ικανοτήτων το οποίο θα ενσωµατώνεται στο απολυτήριο του γυµνασίου, όµως
δεν είναι ο χώρος να αναπτύξω συνολικά το ψηφιακό σχολείο, πάντως
πρόκειται για µια ολοκληρωµένη πιστεύουµε στρατηγική, είµαστε ανοιχτοί στο
να τη διορθώσουµε και να τη συµπληρώσουµε, δεν πρόκειται όµως για την
προµήθεια ψηφιακών πινάκων.
Και σηµειώνω επίσης την ανάπτυξη της έµφυλης διάστασης
στην εκπαίδευση και την ανάγκη για την ενίσχυση της αριστείας στα σχολεία
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πράγµα για το οποίο έχουµε αρχίσει. Η αριστεία και η καινοτοµία στα σχολεία
και η παραγωγή αριστείας και καινοτοµίας θα ενισχυθούν και θα δοθεί
πρωταγωνιστικός ρόλος στον εκπαιδευτικό όπου ήδη υπάρχει εµπλοκή
µεγάλου αριθµού εκπαιδευτικών στην παραγωγή του ψηφιακού υλικού.
Και θα δώσω το λόγο στην κα Ορφανού να κάνει τις
παρατηρήσεις και να δώσει τις απαντήσεις όπου είναι απαραίτητο, πριν πάµε
για διάλειµµα.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Κάνοντας γέφυρα µε αυτό που επεσήµανε ο κ. Γενικός, σχετικά
µε το έργο για την αριστεία πρέπει να γίνει µια διευκρίνιση.
Το κόστος του έργου αφορά µηχανισµούς για την ανάδειξη των
καλών πρακτικών, δηλαδή υπάρχει µία πλατφόρµα στην οποία αυτές οι καλές
πρακτικές αναδεικνύονται και υποβάλλονται υποψηφιότητες για άλλες καλές
πρακτικές.
Τα λεφτά δεν είναι για εκδηλώσεις, είναι για την υποστήριξη για
τους ανθρώπους που θα δουλεύουν, να τα µαζεύουν, να τα συγκεντρώνουν,
να επικοινωνούν, ώστε να αναδεικνύονται. Αυτός είναι ο στόχος, προς Θεού,
δε δίνουµε λεφτά για εκδηλώσεις, απλώς ένα εργαλείο για να τα αναδείξουµε,
γιατί αλλιώς δεν έχει νόηµα αν µένουν και τα ξέρουν οι κοινότητες µόνο. Και
φυσικά όταν τα αναδείξεις, µπορείς και να τα αξιοποιήσεις, να τα δουν κι άλλοι
εκπαιδευτικοί και να διαχυθούν.
Έχω σηµειώσει µε τη σειρά κάποια ζητήµατα και θέλω να δώσω
µία διευκρίνιση για την τεχνική υποστήριξη εφαρµογής στα 43 εκατοµµύρια
που αναφέρατε. Οι κανονισµοί γενικά για τη ∆΄ προγραµµατική περίοδο για
όλα τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ προβλέπουν ότι το 2% του προγράµµατος
-και τα 43 είναι λιγότερο από το 2%- διατίθενται για υπηρεσίες συµβουλευτικές
και για µελέτες, όταν κρίνεται ότι είναι αναγκαία η συνδροµή εξωτερικών
συµβούλων.
Είναι µία παραδοχή κι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε
όλες τις χώρες της Ευρώπης, ότι υπάρχει κάπου εκεί έξω, εκτός του δηµόσιου
τοµέα εξειδικευµένη γνώση. Αυτό δεν µπορούµε να το αρνηθούµε, γιατί αυτό
συνιστά θέσεις εργασίας, δεν µπορούµε να αρνηθούµε µια ολόκληρη αγορά
παροχής υπηρεσιών, ένα κοµµάτι του τριτογενούς µας τοµέα και του δικού
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µας και άλλων χωρών. Συνεπώς δεν µπορεί να υπάρχει ολική άρνηση στην
ανάγκη εξωτερικής υποστήριξης.
Όσον αφορά την κοστολόγηση, επιτρέψτε µου να σας πω ότι
επειδή κι εµείς δε θέλουµε να δίνουµε λεφτά στον αέρα, πρώτα απ’ όλα καλώς
ή κακώς κι εκεί µπορείτε να διαφωνείτε διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκεί το
υφιστάµενο ανθρώπινο δυναµικό για να υποστηρίξει τεχνοκρατικά, ήτοι
νοµικά, χρηµατοοικονοµικά, δηµοσιολογιστικά, από πλευράς διοικητικής
επιστήµης, από πλευράς µεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης, από πλευράς
επικοινωνιακής στρατηγικής, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ανθρώπινο
δυναµικό να το κάνει κι αν υπάρχει είναι υπερφορτωµένο και δεν µπορεί να
κάνει και αυτό.
Άρα µε πολλή προσοχή είδαµε τι χρειαζόµαστε, µε πολλή
προσοχή κοστολογήσαµε και είµαι περήφανη να πω ότι δεν έβγαλα εγώ τις
τιµές, αλλά έχουµε µία στενή συνεργασία:
Πρώτον µε το θεσµικό όργανο των εταιρειών παροχής
υπηρεσιών τον ΣΕΣΜΑ των Συµβούλων Management και αντίστοιχα µε το
θεσµικό όργανο των Εταιρειών Επικοινωνίας και ∆ιαφήµισης που µας
βοήθησαν και µας έδωσαν τη γνώµη τους για την κοστολόγηση µε βάση τον
µέσο ανθρωποµήνα εργασίας, τα κόστη των εταιρειών.
Γιατί λαµβάνουµε υπόψη ότι κι εκεί υπάρχουν εργαζόµενοι και
αυτές οι εταιρείες έχουν ανάγκη επιβίωσης και δεν είναι για το κέρδος τους,
είναι µία τιµή αγοράς και τη σεβόµαστε αυτή την αγορά και σεβόµαστε τα
θεσµικά της όργανα.
Επίσης µία άλλη διευκρίνιση είναι ότι οι τιµές που είδατε τα 70
χιλιάδες είναι το απώτατο όριο κι επειδή είναι διαπραγµάτευση ήδη επειδή
εγώ ολοκλήρωσα τη µία διαπραγµάτευση θα είναι πολύ κατώτερο. ∆ηλαδή
απλώς βάλαµε το ανώτατο δυνατό διαθέσιµο και ο ΣΕΣΜΑ µάλιστα µας είπε
ότι είναι και χαµηλό.
Στη συνέχεια όσον αφορά την ισότητα, πράγµατι η αρχή της
ισότητας και η ικανοποίηση µέσα από τις δράσεις της ισότητας διαποτίζει
οριζόντια όλες τις δράσεις και ως προς το περιεχόµενό τους, ως προς το
φυσικό αντικείµενο.
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∆εν µπορεί να κοστολογήσεις τι δίνεται για την υποστήριξη της
ισότητας των δύο φύλων, διότι έχει εµποτίσει όλα µας τα προγράµµατα, θα
ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κοστολογήσουµε, διότι θεωρούµε ότι πλέον
έχουµε µπει στη νέα γενιά, σε µια πιο ώριµη εποχή, που θεωρείται αυτονόητο
ότι µέσα στην εκπαίδευση προβάλλεται η ισότητα των δύο φύλων.
Εκεί που µπορείς να κοστολογήσεις είναι στον τοµέα της δια
βίου αλλά εκ του αποτελέσµατος. Πράγµατι είναι χαρακτηριστικό ότι στα
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι συντριπτικός ο αριθµός των γυναικών, άρα
νοµίζω ότι αν έβαζα µε τη σειρά συµβολής στην ισότητα των δύο φύλων τα
προγράµµατα που χρηµατοδοτούµε, νούµερο είναι τα σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας, νούµερο δύο είναι τα προγράµµατα για τους υπολογιστές και τα νέα
προγράµµατα στη δια βίου τα οποία σχεδιάζουµε τώρα και πιστέψτε µε
έχουµε πάρα πολύ υψηλά στην ατζέντα κυρίως τη δια βίου.
Όσον αφορά τα µεταπτυχιακά, κάνω µία διευκρίνιση, πάλι κι εκεί
είναι οριζόντιο, διότι τώρα ένα µεταπτυχιακό έχουµε σχεδιάσει και θα
βγάλουµε σε διαβούλευση κι αυτό έχει µια ευρύτερη στόχευση και µια
στόχευση πιο πολύ σε µια εποχή κρίσης ιδίως προς την παραγωγή.
Βεβαίως αποδείχθηκε ότι είναι προτιµότερο να στοχεύσεις σε
κάποια καλά µεταπτυχιακά που έχουν σύνδεση µε την παραγωγή, από το να
συνεχίσεις θεµατικά µεταπτυχιακά αµιγώς θεωρητικά. Βεβαίως στην έρευνα
όλα τα θέµατα είναι ανοιχτά και δεν υπάρχει διάκριση.
Όσον αφορά τα θέµατα των ερευνητικών Ηράκλειτος και Θαλής,
στο θέµα Ηράκλειτος -ας ξεκινήσω έτσι- πράγµατι αν είχε ακολουθηθεί η
αρχικώς σχεδιασθείσα διαδικασία σήµερα θα παίρνανε λεφτά τα παιδιά και θα
τα εντάσσαµε και θα είχε ολοκληρωθεί η β΄ φάση είχαµε υπολογίσει γύρω στο
Πάσχα.
Με µία καλώς σκοπούµενη παρέµβαση, εξαγνιστικού τύπου
παρέµβαση του Υφυπουργού, που ήθελε στη β΄ φάση και θεώρησε σκόπιµο
να υπάρξει ένα εξωτερικό µάτι µε εµπειρογνώµονες Έλληνες του εξωτερικού,
οργανώθηκε µία διαδικασία µε αξιοποίηση της τεχνολογίας, γιατί στείλαµε σε
αυτούς τους ανθρώπους µε πολλή προσπάθεια το υλικό.
Αλλά έστω κι ένας να καθυστερεί και πιστέψτε µε κάποιοι
καθυστερούν και δεν µπορείς να πιέσεις έναν Καθηγητή που είναι κάπου στην
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Αµερική να του πεις τελείωνε, οπότε έστω κι ένας να καθυστερεί, καθυστερεί
όλο το χρονοδιάγραµµα γιατί δεν µπορείς να βγάλεις τα µισά αποτελέσµατα.
Είµαστε δέσµιοι κάποιων Καθηγητών στο εξωτερικό, θα δούµε τι θα κάνουµε
γι΄ αυτό.
Όσον αφορά το Θαλή, θα έχετε λάβει κι εσείς προφανώς την
ειδοποίηση για τους αξιολογητές, πιστεύω ότι σε χρόνο ρεκόρ τελειώσαµε ένα
έργο πληροφορικής µε πλατφόρµα εξ αποστάσεως αξιολόγηση. Θα γίνει µία
ταύτιση ανά θεµατικό πεδίο κι εκεί θέλω να σας εξηγήσω µία προσέγγιση που
πιστεύω ότι και ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας, µάλλον από εκείνον τη
διδάχθηκα αυτή την προσέγγιση λόγω της εµπειρίας του στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Η έννοια του «σύγκρουση συµφερόντων» πρέπει να δοµείται
πάνω σε µία ευρεία έννοια εµπιστοσύνης και να νοείται πολύ στενά και να
συνδυάζεται µε διαφάνεια. Και τι εννοώ; Σύγκρουση έχεις να µην αξιολογήσεις
µόνο τη δική σου πρόταση. Για όλες τις άλλες προτάσεις τεκµαίρεται και
θεωρείται δεδοµένο ότι έχεις το ήθος και τη σοβαρότητα να αξιολογήσεις
αµιγώς γι΄ αυτό το οποίο βλέπεις ως αξιολογητής.
Για µας όλοι οι Καθηγητές είναι εµπειρογνώµονες και είναι εν
δυνάµει σωστοί αξιολογητές. Αυτό θα το διασφαλίσουµε, µέσα από την εκ των
υστέρων διαφάνεια. Όποιος θέλει θα µαθαίνει ποιος τον αξιολόγησε, άρα
ενισχύουµε την προσωπική και ατοµική ευθύνη και λογοδοσία του κάθε
αξιολογητή, για να ξέρει ότι αφού αξιολογήσει θα κρίνεται.
Αυτό είναι το καλύτερο και το αποτελεσµατικότερο σύστηµα που
εφάρµοσε και η Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα
δεν ανακαλύπτουµε τον τροχό. Και αυτό θα κάνουµε και στην πλατφόρµα,
γίνεται µία αντιστοίχηση και αυτοµάτως το λογισµικό αποκλείει µόνο αυτούς
που συµµετέχουν σε µια πρόταση, όλοι οι άλλοι µπορούν να αξιολογήσουν.
Τώρα θεωρώ εξαιρετικά χρήσιµη την παρέµβασή σας και την
έµφαση που δώσατε στα προγράµµατα δια βίου και στην κατανοµή των
πόρων, είναι κεντρικός µας στόχος κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος,
όπου -για να κάνω και µία γέφυρα µε την αρχική επισήµανση της ΟΛΜΕ- δε
θα πάρει τα λεφτά και θα φύγει ο αξιολογητής, ώρα-ώρα θα του τα δίνουµε τα
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λεφτά ανάλογα µε τις ανθρωποώρες του και πιστέψτε µε θα είµαστε από
πάνω του κάθε ανθρωποώρα του να είναι δουλειά.
Κατά την αξιολόγηση λοιπόν ένα από τα ζητήµατα που θα
θέσουµε υπόψιν στον αξιολογητή είναι τη νέα πολιτική της δια βίου και την
πραγµατική κατάσταση της κρίσης και θα εξετάσουµε πάρα πολύ σοβαρά να
ενισχυθούν τα χρήµατα τα οποία θα µπουν στους άξονες 7-8-9 και να δούµε
πως θα αξιοποιηθούν τα λεφτά στους άξονες 4-5-6 που είναι η σύνδεση
εκπαίδευσης-αγοράς εργασίας, την ενίσχυση της αρχικής επαγγελµατικής
κατάρτισης παραδείγµατος χάρη.
Γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά αυτή τη στιγµή στο Υπουργείο για
την ουσία, για το περιεχόµενο των προγραµµάτων δια βίου µάθησης, σε µια
στενή συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας για την κατάρτιση, γιατί το
Υπουργείο Παιδείας είναι αυτό που θέτει τους όρους ποιότητας του
εκπαιδευτικού περιεχοµένου, αλλά δεν µπορεί να το βλέπει αποκοµµένα από
τις ανάγκες, ούτε µπορεί να γυρνάει την πλάτη στις ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, των οποίων έχει την ευθύνη το Υπουργείο Εργασίας.
∆ύο πράγµατα θα πω εκεί, από αυτά που µου έχουν µάθει κι
εµένα, γιατί δεν είναι το πεδίο της αρµοδιότητάς µου, αλλά όλα µας τα
προγράµµατα έχουν δύο στοχεύσεις: Την ενίσχυση της ικανότητας να βρεις
εργασία που αγγλικά λέγεται employability και το λέω γιατί ο όρος
χρησιµοποιείται και την ενίσχυση του πολίτη καθ΄ εαυτού κι εκεί είναι οι
γυναίκες που λέγαµε, την ικανότητά σου να είσαι ένας πολίτης που µπορεί να
επιβιώσει κοινωνικά κι αυτό µπορεί να είναι η γνώση σου σε υπολογιστές ή σε
ξένες γλώσσες.
Εκεί και στα δύο υπάρχει η ενίσχυση των προγραµµάτων για
µετανάστες, γίνεται µια προσπάθεια να παντρέψουµε αυτά που γίνονται στα
ΚΕΠ, αυτά που κάνουµε εµείς και στη διοικητική µεταρρύθµιση, γι’ αυτό και
βλέπετε ένα κοµµάτι της δια βίου δεν έχει ενεργοποιηθεί, αλλά κι αυτό που
έχει ενεργοποιηθεί γίνεται προσπάθεια και αλλάζει το περιεχόµενο.
Αξίζει να πούµε επίσης ότι υπάρχουν και 65 εκατοµµύρια στον
άξονα που διαχειριζόµαστε εµείς για την πιστοποίηση για το ΕΚΕΠΙΣ, για να
διασφαλίσουµε ποιοτικούς όρους και συνεχή έλεγχο και νοµίζω ότι το ΕΚΕΠΙΣ
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είναι πρωτοπόρο αν µη τι άλλο στον τρόπο που πιστοποιεί τους εκπαιδευτές
και τις δοµές.
Βεβαίως όλα αυτά θα κριθούν εκ των υστέρων, όπως επίσης θα
κρίνεται στην επόµενη Επιτροπή Παρακολούθησης και η εφαρµογή του νέου
θεσµικού πλαισίου της δια βίου. Αξίζει να πούµε ότι έχει ζητηθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα γίνει µετά τους πρώτους δύο µήνες, µετά την
ψήφιση του νόµου για τη δια βίου µια ειδική τεχνική συνάντηση -ένα
conference τέλος πάντων, που µπορεί να είναι και εξ αποστάσεως- για να τα
δούµε πολύ προσεκτικά, οπότε εκεί θα µας δοθεί η δυνατότητα να τα
αναλύσουµε αυτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε θερµά. Θα κάνουµε διάλειµµα για µισή ώρα,
οπότε να έρθουµε στις µία παρά τέταρτο και ο στόχος είναι να έχουµε
τελειώσει µέχρι τις τρεις για να πάµε για γεύµα στις τρεις. Ελπίζω ότι
δεδοµένου ότι είµαστε αρκετά προχωρηµένοι, θα µπορούσαµε να έχουµε και
µεγαλύτερο

διάλειµµα

ίσως,

αλλά

ας

το

κάνουµε

µισή

ώρα

και

επανερχόµαστε.

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι προχωράµε, θα δώσω το λόγο στον Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου Απασχόλησης τον κ. Τσέκο για λίγο, πριν
προχωρήσουµε σε δεύτερο κύκλο τοποθετήσεων από τους φορείς από τους
µετέχοντες στην Επιτροπή, για να ακολουθήσουν οι δικές µας απαντήσεις, η
τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κλείσιµο το δικό µου.
Θ. ΤΣΕΚΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε και θα ήθελα ξεκινώντας να συγχαρώ
εσάς, την κα Ορφανού και το προσωπικό του ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα
∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΠΣ, για την πολύ καλή δουλειά προετοιµασίας
της σηµερινής συνάντησης.
Θα ήθελα επί τροχάδην να δώσω κάποια στοιχεία που αφορούν
τη συνάρθρωση των επιχειρησιακών προγραµµάτων δια βίου µάθησης και
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού και τον τρόπο µε τον οποίον οι δύο
υπηρεσίες στα δύο Υπουργεία προωθούν τη συνεργασία σε αυτό το κοινό
πεδίο.
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Κατ’ αρχήν όπως γνωρίζουµε µία από τις πρώτες κινήσεις της
παρούσας Κυβέρνησης ήταν να εξορθολογήσει τον σχετικά ανορθολογικά
διαρθρωµένο µέχρι πρόσφατα χώρο της µάθησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης, µεταφέροντας αν θέλετε όλο το µαθησιακό σκέλος στον φυσικό
του χώρο, στο Υπουργείο Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης, γεγονός που έθεσε
επί τάπητος την ανάπτυξη νέων διαδικασιών συνάρθρωσης των χώρων.
Υπήρξε κατ’ αρχήν το Προεδρικό ∆ιάταγµα 189/2009 που έδινε
την πολιτική κατεύθυνση, τα δύο Υπουργεία συνεργάστηκαν στενά και
εντατικά όλο αυτό το διάστηµα προκειµένου να εξειδικεύσουν αυτή την
πολιτική κατεύθυνση και είχαµε τον Απρίλιο το Προεδρικό ∆ιάταγµα 24/2010
που οριοθετεί πλέον αν θέλετε και πρακτικά αυτή τη νέα διάρθρωση του
χώρου.
Όπου µε δυο λόγια το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης διατηρεί την ευθύνη της διάγνωσης των αναγκών ως προς τις
δεξιότητες τις γνώσεις και τις ικανότητες τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στο
χώρο της εργασίας και το υλικό αυτό το οποίο παράγεται ως εισροή εν
συνεχεία αξιοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης
προκειµένου να διαµορφωθούν τα µαθησιακά εκείνα εργαλεία και να
πιστοποιηθούν τα µαθησιακά εκείνα εργαλεία τα οποία θα δώσουν θα
παράξουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες. Αυτή είναι η βασική αρχή.
Τώρα, από δικής µας πλευράς µε ποιους µηχανισµούς
κινούµαστε στο να παράξουµε αξιόπιστα δεδοµένα, όσον αφορά τις ανάγκες
του χώρου της εργασίας και της επιχειρηµατικότητας γενικότερα. Υπάρχουν
δύο βασικά εργαλεία εδώ, δύο βασικά βήµατα, το ένα είναι η τυποποίηση και
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων στο χώρο της εργασίας.
Αυτό

γίνεται

µε

την

ανάπτυξη

των

επαγγελµατικών

περιγραµµάτων, των προφίλ των θέσεων εργασίας, ήδη έχουν αναπτυχθεί
περίπου 200 τέτοια περιγράµµατα, σε µία συνεργασία του ΕΚΕΠΙΣ µε τους
κοινωνικούς εταίρους, που είναι θα έλεγα αν θέλετε και οι πλέον αρµόδιοι στο
να προσδιορίσουν µε συγκεκριµένο και πρακτικό τρόπο το τι συµβαίνει στην
παραγωγική διαδικασία και ποιες είναι οι γνώσεις και δεξιότητες που
απαιτούνται ανά κλάδο παραγωγής, ανά επάγγελµα, αλλά ειδικότητα και πως
βεβαίως αυτές οι δεξιότητες εξελίσσονται.
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Αυτό είναι ένα από τα ζητήµατα τα οποία θα πρέπει να δούµε
στους περαιτέρω σχεδιασµούς, διότι τα περιγράµµατα αυτά δεν είναι στατικά,
έχουν φωτογραφηθεί σε µια συγκεκριµένη περίοδο της ανάπτυξής τους και θα
πρέπει να δούµε πως θα τα καταγράφουµε στην εξέλιξή τους και πως θα τα
τροποποιούµε.
Αυτό το πρώτο βήµα αν θέλετε, πρέπει να συνδυάζεται βεβαίως
και µε την ποσοτική εκτίµηση αυτών των αναγκών, όπου εδώ αναπτύσσουµε
έναν νέο µηχανισµό διάγνωσης των τάσεων στην αγορά εργασίας ως προς
αυτά τα συγκεκριµένα επαγγελµατικά προφίλ τα οποία έχουµε προσδιορίσει
στο προηγούµενο βήµα, γύρω από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης την
ΠΑΕΠ.
Σε συνδυασµό και πάλι µέσα σε ένα δίκτυο µε τους κοινωνικούς
εταίρους, µε την επιστηµονική τεχνογνωσία που οι κοινωνικοί εταίροι έχουν
ήδη αναπτύξει µε τα Επιστηµονικά Ινστιτούτα που διαθέτουν, ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΕ,
η ΓΣΕΒΕΕ, η ΕΣΗΕΑ και πιθανότατα και άλλοι φορείς οι οποίοι στην πορεία
θα προστεθούν σε αυτό το εγχείρηµα.
Αυτοί οι δύο αν θέλετε εν πολλοίς µηχανισµοί είναι σε θέση να
παράξουν, όπως είπα, ακριβείς ποιοτικές περιγραφές και ποσοτικές
εκτιµήσεις των αναγκών στο χώρο εργασίας, όπως αυτές θα εξελίσσονται,
όπως αυτές αν θέλετε θα προβάλλονται µεσοµακροπρόθεσµα, προκειµένου
να έχουµε µία ρεαλιστική εκτίµηση πλέον για προγραµµατισµό και στο χώρο
της παραγωγής της γνώσης και στο χώρο της εκπαίδευσης.
Το επόµενο στάδιο βεβαίως συνδέεται µε το πώς το ανθρώπινο
δυναµικό το οποίο είστε στην αρχική, η οποία δε θα µας απασχολήσει
τουλάχιστον εµάς ιδιαίτερα αυτή τη στιγµή, είτε στη συνεχιζόµενη όπου η
Γενική

Γραµµατεία

∆ιαχείρισης

Κοινοτικών

Πόρων

του

Υπουργείου

επικεντρώνει αυτή τη στιγµή και χρηµατοδοτεί δράσεις από το επιχειρησιακό
πρόγραµµα, πως λοιπόν το προϊόν αυτής της διαδικασίας θα έρθει να
ενσωµατωθεί στην παραγωγική διαδικασία.
Εδώ έχουµε δύο βασικές κατευθύνσεις και πάλι, έχουµε την
πιστοποίηση αυτών των γνώσεων και των δεξιοτήτων και την κεφαλαιοποίηση
αυτής της πιστοποίησης µε το γνωστό πλαίσιο των πιστωτικών µονάδων της
επαγγελµατικής κατάρτισης το ECVET.
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Εδώ ανοίγει βεβαίως και ένα σηµαντικό πεδίο, το οποίο θα
πρέπει να το δούµε από κοινού τα δύο Υπουργεία και µέσα στα πλαίσια των
ευρωπαϊκών πολιτικών, των ενωσιακών πολιτικών, τη σύνδεση δηλαδή του
ECVET µε το ECTS, τη σύνδεση δηλαδή των επαγγελµατικών προσόντων
όπως αυτά παράγοντα από την επαγγελµατική κατάρτιση, µε αντίστοιχα
επαγγελµατικά προσόντα που παράγονται από την ανώτατη εκπαίδευση.
∆ιότι δε θα πρέπει να αγνοούµε το στοιχειώδες ότι και η
ανώτατη εκπαίδευση δεν παράγει αποκλειστικά ερευνητές και επιστήµονες,
παράγει επαγγελµατίες οι οποίοι αν θέλετε πρέπει να συναρθρώνονται µέσα
σε αυτό το συνολικό πλαίσιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα προσθέτει
αξία στο χώρο της παραγωγής.
Άρα λοιπόν εδώ νοµίζω κι επειδή είναι µια εξελισσόµενη
διαδικασία αυτή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µέσα από τη δουλειά η οποία
γίνεται από την Εθνική Επιτροπή ∆ια Βίου Μάθησης πρέπει και εµείς από τη
δική µας πλευρά να επεξεργαστούµε προτάσεις και να συµπράξουµε µε τους
Ευρωπαίους εταίρους σε αυτή την προσπάθεια η οποία είναι εξαιρετικά
σηµαντική.
Η δεύτερη διάσταση εδώ είναι η αξιολόγηση των µαθησιακών
αποτελεσµάτων, όπως αυτά θα παράγονται µέσα από τις δράσεις κατάρτισης.
Αυτή τη στιγµή οι άτυπες δράσεις κατάρτισης, όπως γίνονται µέσα από τα
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, κατ’ ουσίαν δεν αξιολογούν και δεν
πιστοποιούν το µαθησιακό αποτέλεσµα, µε αποτέλεσµα να έχουµε κατ’ αρχήν
µια σηµαντική θα έλεγα ποσοτική απώλεια της εκτίµησης των χιλιάδων
ανθρωποωρών οι οποίες δαπανώνται στη χώρα µας για τέτοιου είδους
άτυπες καταρτίσεις, οι οποίες δεν εµφανίζονται πουθενά στο ποσοστό
συµµετοχής της χώρας µας στη δια βίου µάθηση.
Είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί και ήδη θα
έλεγα εδώ ότι πιλοτικά έχουµε αναπτύξει µια στενή συνεργασία µε το
Υπουργείο Παιδείας και δια βίου µάθησης και µε τους δύο καθ’ ύλην
αρµόδιους φορείς που είναι το ΕΚΕΠΙΣ και ο ΟΕΕΚ, για να δούµε πως τα
προγράµµατα τα οποία ήδη τρέχουν αυτή τη στιγµή τα δικά µας ή είναι στον
αέρα

σε

επίπεδο

διαγωνισµών,

θα

µπορέσουν

πιστοποιηµένα µαθησιακά αποτελέσµατα στο τέλος.
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Αυτό το οποίο θα κάνουµε δηλαδή είναι να εντοπίσουµε ποια
από τα προγράµµατα αυτά µπορούν να συνδεθούν, διότι όταν είχαν
σχεδιαστεί τα προγράµµατα δεν υπήρχαν ανεπτυγµένα τα επαγγελµατικά
περιγράµµατα, ποια από αυτά παρόλα αυτά µπορούν να συνδεθούν µε τα
επαγγελµατικά περιγράµµατα και να οδηγηθούν στο τέλος σε πιστοποίηση
µέσω τεστ από τον ΟΕΕΚ. Υπάρχουν µια σειρά τεχνικά ζητήµατα τα οποία θα
πρέπει να λυθούν εδώ, εργάζονται τα δύο Υπουργεία και οι αντίστοιχοι φορείς
για να τα αντιµετωπίσουν.
Ένα άλλο ζήτηµα το οποίο συνδέεται πάλι µε την αξιολόγηση και
βάζει κι ένα γενικότερο ζήτηµα αν θέλετε της προσέγγισης πλέον των
δηµόσιων φορέων στις αγορές και το τι πραγµατικά θα πρέπει να
χρηµατοδοτούµε µε δηµόσιους πόρους και µε ποιον τρόπο θα πρέπει αυτοί οι
δηµόσιοι πόροι να αξιοποιούνται, συνδέεται πια µε τη λογική της αγοράς
αποτελεσµάτων και όχι της χρηµατοδότησης φορέων.
Άρα

λοιπόν

εµείς

µέσα

σε

ένα

γενικότερο

πλαίσιο

ανασχεδιασµού του ενιαίου συστήµατος διαχείρισης ενεργειών κατάρτισης,
του ΕΣ∆ΕΚ, έχουµε θέσει σαν προτεραιότητα την επεξεργασία ενός πλαισίου
χρήσης του voucher, του τίτλου δικαιώµατος σε κατάρτιση, που θα επιτρέπει
ακριβώς

να

αγοράζουµε

αποτελέσµατα,

να

αγοράζουµε

δηλαδή

πιστοποιηµένη µάθηση και όχι να χρηµατοδοτούµε τους ενδιάµεσους φορείς
λειτουργίας όποιοι κι αν είναι αυτοί.
Με απλά λόγια, ένα µέρος της τελικής αµοιβής, είτε προς τον
καταρτιζόµενο-επιδοτούµενο, άνεργο ή µη, είτε προς την επιχείρηση, είτε
προς το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, θα συνδέεται µε την επιτυχή
διεκπεραίωση των τεστ, µε την επιτυχία των καταρτισθέντων στα τεστ
αξιολόγησης, δίνοντας έτσι ένα σηµαντικό κίνητρο σε όλη τη γκάµα των
εµπλεκοµένων να κάνουν µια σοβαρή προσπάθεια µάθησης.
Τώρα ένα-δύο τελευταία σηµαντικά πρακτικά ζητήµατα. Το ένα
και νοµίζω ότι το δίνω σαν ένα παράδειγµα της συνέργειας που έχει
αναπτυχθεί, αναφέρθηκε πριν η κα Ορφανού σε ένα πολύ σηµαντικό βήµα
επιτάχυνσης των διαδικασιών αξιολόγησης που η Ειδική Γραµµατεία έχει
πετύχει µέσα από ένα online σύστηµα αξιολόγησης των προγραµµάτων
Θαλής και Αρχιµήδης.
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Το πρόγραµµα αυτό η Ειδική Γραµµατεία, το Υπουργείο
Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης παραχωρεί στη Γενική Γραµµατεία
∆ιαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, για να το χρησιµοποιήσουµε σε
αξιολογήσεις αντίστοιχες δικές µας παραµετροποιώντας το και στη συνέχεια
επειδή θα κάνουµε µια παραµετροποίηση που θα ταιριάζει σε ένα άλλο
πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας θα τους το ξαναπαραχωρήσουµε για να
το χρησιµοποιήσουν.
Βλέπουµε

λοιπόν

έτσι

όπως

διαµορφώνεται

ένα

πεδίο

συνεργειών και οικονοµιών κλίµακας, για να δοθεί και µια απάντηση σε
εύλογους

πιθανώς

ενδοιασµούς

για

τις

δαπάνες

που

γίνονται

σε

προγράµµατα τεχνικής στήριξης και τα λοιπά.
Ένα επόµενο σηµείο το οποίο νοµίζω ότι θα πρέπει να
συζητήσουµε και να αποτελέσει αντικείµενο της συνεργασίας, συνδέεται µε
ένα µεγάλο project το οποίο προωθούµε ως Υπουργείο Εργασίας κι είναι η
ανάπτυξη των δράσεων κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα.
Είµαστε σε έναν χώρο σχετικά παρθένο ή έρηµο, όπως θέλετε,
διαµορφώνουµε αυτή τη στιγµή σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής της Equal και την
αντίστοιχη

εµπειρία

που

έχει

συσσωρεύσει

από

τα

προηγούµενα

προγράµµατα ένα θεσµικό πλαίσιο για εταιρείες κοινωνικής οικονοµίας.
Υπάρχει µια τεράστια ανάγκη αν θέλετε µαθησιακής στήριξης
αυτών των νέου τύπου επιχειρηµατικών δράσεων, η οποία θα πρέπει κατά
την άποψή µας να περάσει και µέσα από τις άτυπες µορφές κατάρτισης αλλά
και µέσα από τις τοπικές µορφές κατάρτισης ενδεχοµένως και µέσα από την
ανώτατη εκπαίδευση.
Το να δούµε δηλαδή εξειδικευµένα προγράµµατα µεταπτυχιακού
επιπέδου για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα, νοµίζω θα ήταν κάτι
εξαιρετικά σηµαντικό, για να δώσει µια ώθηση στο συγκεκριµένο πεδίο τα
επόµενα χρόνια. Άρα νοµίζω ότι θα αποτελέσει ένα σηµαντικό στοιχείο της
συνέργειας και της συνεργασίας την οποία αναπτύσσουµε µε το Υπουργείο
Παιδείας.
Ένα τελευταίο σηµείο -το έθιξε νοµίζω πριν και ο εκπρόσωπος
της ΓΣΕΕ- αφορά την ανάγκη σύνδεσης και συντονισµού όλων των δράσεων
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δια βίου µάθησης και όλων των αντίστοιχων επιχειρησιακών. Εδώ µπορώ να
πω ότι πέραν της άµεσης και στενής συνεργασίας που έχουν τα δύο
Υπουργεία που συζητούµε σήµερα εδώ, υπάρχει σε επίπεδο Γραφείου
Πρωθυπουργού µε ευθύνη του αρµόδιου Συµβούλου του Πρωθυπουργού για
τα θέµατα µάθησης µία προσπάθεια συντονισµού όλων των δοµών που
εµπλέκονται στη δια βίου µάθηση.
Γίνονται συναντήσεις µε εκπροσώπους της Γενικής Γραµµατείας
∆ια Βίου Μάθησης, της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης των Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων του Υπουργείου Εργασίας, του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένα τέτοιο σχέδιο αν θέλετε
συντονισµού και σύµπραξης των κάθε µορφών δράσεων για τη µάθηση.
Και εχθές είχαµε την ευκαιρία στην αντίστοιχη συνεδρίαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του δικού µας επιχειρησιακού να συζητήσουµε
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία
έγινε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από πλευράς του κ. Cecillio,
για µια άλλη µορφή συντονισµού τουλάχιστον των δύο δικών µας
επιχειρησιακών και νοµίζω ότι πιθανώς να έχουµε τη δυνατότητα να τη
συζητήσουµε και σήµερα και να τη συµφωνήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κι εµείς τον κ. Γενικό. Τώρα θα έχει το λόγο η κα
Ορφανού για κάποιες διευκρινίσεις.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Θέλω να κάνω µία σηµαντική επισήµανση για το θέµα των
δράσεων έρευνας, εκ παραδροµής πριν έδωσα έµφαση στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση σε συνάρτηση µε την έρευνα.
Σε

µια

ενοποιηµένη

πολιτική

έρευνας

του

Υπουργείου

αποδέκτες των χρηµατοδοτήσεων για την έρευνα είναι και τα ερευνητικά
κέντρα και µάλιστα έχει σηµασία ότι και στην επόµενη στην ανασχηµατισµένη
Επιτροπή Παρακολούθησης θα τεθεί και ζήτηµα συµµετοχής εκπροσώπων
των Ελλήνων Ερευνητών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Προχωράµε σε ένα δεύτερο κύκλο ερωτήσεων,
θα παρακαλούσα να προηγηθούν οι ερωτήσεις που έχουν να κάνουν µε τις
δράσεις που είναι σχετικές µε την ένταξη οµάδων που έχουν ειδικά
προβλήµατα, γιατί αν χρειαστεί να καταφύγουµε στις απόψεις της Ειδικής
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Γραµµατέως του Υπουργείου που χειρίζεται τα σχετικά θέµατα κι επειδή
πρέπει να φύγει..
Θ. ∆ΡΑΓΩΝΑ: Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό, δεν είναι για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες µόνο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι µόνο για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Θ. ∆ΡΑΓΩΝΑ: Είναι τα άτοµα µε εθνικοπολιτισµικές διαφορές και οτιδήποτε
έχει σχέση µε το νέο σχολείο. Μην µου αποταθούν ερωτήσεις που έχουν
σχέση µόνο µε τα ΑµεΑ δηλαδή.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ ο κ. Κονταζής έχει το λόγο.
Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά µε τα τµήµατα ένταξης, κατά
πόσον θα διευρυνθούν, γιατί τα περσινά που βγήκαν σχεδόν δεν έχουν
λειτουργήσει καθόλου, δεν έχουν στελεχωθεί.
Θ. ∆ΡΑΓΩΝΑ: ∆ε ρωτάτε εµένα; Εννοείτε τις τάξεις υποδοχής;
Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ: Όχι τις τάξεις υποδοχής, τµήµατα ένταξης στα υφιστάµενα
σχολεία δευτεροβάθµια και τα λοιπά.
Θ. ∆ΡΑΓΩΝΑ: Για παιδιά µε αναπηρίες;
Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ: Με ειδικές µαθησιακές ανάγκες. Όχι αναπηρίες, µπορεί να
κριθούν…
Θ. ∆ΡΑΓΩΝΑ: Ναι οτιδήποτε αναπηρίες ή ειδικές µαθησιακές, δεν είναι της
αρµοδιότητάς µου το θέµα, φαντάζοµαι θα απαντήσει κάποιος άλλος που είναι
αρµόδιος.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Εδώ να διευκρινίσουµε βέβαια ότι επειδή εδώ είµαστε στο
πλαίσιο του προγράµµατος και αυτό το οποίο προβλέπει το πρόγραµµα είναι
να δώσει έµφαση στην ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη στο γενικό σχολείο
εισάγοντας ένα νέο πρόγραµµα το οποίο θα θέλαµε να το παρουσιάσουµε,
µετεξελίσσοντας την παράλληλη στήριξη που προβλεπόταν θεσµικά αυτό το
οποίο ξεκινάµε τώρα είναι κατόπιν ειδικής επιµόρφωσης να αναλάβουν
εξειδικευµένοι -ας µην τους ονοµάσουµε εκπαιδευτικούς για να µην
τυποποιείται ο όρος- αλλά άνθρωποι µε παιδαγωγικές σπουδές αφού
επιµορφωθούν να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες ή µε
αναπηρία και στα γενικά σχολεία και στα ειδικά σχολεία.
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∆ιατίθενται 37 εκατοµµύρια στην παρούσα φάση µέχρι το 2013,
αρχικώς θα καλυφθούν ανάγκες και στοχεύουµε να επιµορφώσουµε 800 ας
τους ονοµάσουµε υποστηρικτές -ακόµη ψάχνουµε τον νέο τίτλο- όµως το
σηµαντικότερο είναι ότι όσοι συµµετάσχουν στο πρόγραµµα πρώτον θα
επιµορφωθούν, στη συνέχεια θα ενταχθούν στην πρακτική εν είδη πρακτικής
άσκησης και θα διαπιστευθούν, θα υπάρξει και ειδική θεσµική πρόβλεψη στο
νόµο που θα γίνει το Σεπτέµβριο που θα έχει διατάξεις για την ειδική αγωγή.
Στόχος είναι αν πετύχει η πρώτη εφαρµογή µε τους πρώτους
800 που αφορούν πρώτα απ’ όλα τα παιδιά µε βασικές αναπηρίες, κυρίως µε
νοητική υστέρηση και αυτισµός, να επεκταθεί το πρόγραµµα και πιστεύουµε
ότι θα έχει επιτυχία γιατί αυτή τη φορά γίνεται στοχευµένα µε πολύ σοβαρή
επιµόρφωση. Και θα ακολουθήσει και διαπίστευση που σηµαίνει ότι θα
µπορούν να είναι ως πολλαπλασιαστές και να επιµορφώσουν κι άλλους
αργότερα κι έτσι θα διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του θεσµού.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προχωράµε λοιπόν στις ερωτήσεις, παρακαλώ ο κ. Τίµος
Μινιώτης από τη Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
έχει το λόγο.
Τ. ΜΙΝΙΩΤΗΣ: Ήθελα να αναφερθώ σε ένα ειδικό θέµα που αφορά µια
συγκεκριµένη ευάλωτη κοινωνική οµάδα, που είναι οι Έλληνες Ροµά.
Στα πλαίσια του προβληµατισµού για το τι θα χρηµατοδοτεί το
πρόγραµµα του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο προβλέπει χρηµατοδότηση
για την ενσωµάτωση της οµάδας αυτής, είχαµε στην αρχή αυτής της
εβδοµάδος µία συνάντηση µε το Υπουργείο Εσωτερικών και τον κ. Τάκη τον
Γενικό Γραµµατέα, διότι ο προβληµατισµός συνίσταται στο ότι για να γίνουν
δράσεις θα πρέπει να υπάρχει και µια πιο συνολική στρατηγική.
∆ε θα µακρηγορήσω, συζητήθηκε και συµφωνήθηκε ότι στις
επόµενες εβδοµάδες θα πάρουµε ένα δισέλιδο, δεν ξέρω, ένα έντυπο που θα
λέει ποιο είναι το πρόβληµα και θα θέτει τα βήµατα βάσει των οποίων σε
λίγους µήνες θα καταρτιστεί και θα κατατεθεί αυτή η στρατηγική.
Το πρόβληµα είναι βέβαια πολύ σύνθετο κι εδώ έρχοµαι στη
σχέση µε το Υπουργείο Παιδείας και το πρόγραµµά µας, το οποίο προβλέπει
επίσης δράσεις στους τρεις πρώτους άξονες, δράσεις για τις ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες. ∆ιαπιστώνουµε ότι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα
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µέσα σε αυτή την οµάδα είναι η σχολική διαρροή των µικρών παιδιών, σε
πολύ µικρές παιδικές ηλικίες, για να µην πούµε ότι κάποια δεν πάνε καθόλου
σχολείο.
Και βέβαια το θεωρητικό σκέλος που λέει ότι η εκπαίδευση είναι
υποχρεωτική δε λύνει το πρόβληµα, όπως µπορούµε να φανταστούµε, θα
πρέπει λοιπόν να σκεφτούµε σοβαρά στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής και
της συνεδρίασης της ∆ιυπουργικής Επιτροπής που θα µιλήσει γι’ αυτό το
θέµα και στο οποίο το Υπουργείο σας θα λάβει προφανώς µέρος κι έχει
προβλεφθεί για τις επόµενες εβδοµάδες η συνεδρίαση όχι µόνο για τη
συζήτηση περί της στρατηγικής αλλά και για την απόφαση για το ποιος θα
είναι η επισπεύδουσα υπηρεσία γι΄ αυτό το θέµα ολόκληρο.
Λοιπόν θα θέλαµε να σκεφθείτε από τη µεριά σας και να
σκεφθούµε όλοι µαζί τι µπορεί να προβλέψει το δικό µας πρόγραµµα γι΄ αυτό
το συγκεκριµένο πρόβληµα, το οποίο όχι µόνο θα βοηθήσει τα συγκεκριµένα
παιδιά αλλά θα βοηθήσει και γενικότερα την επίλυση και την άµβλυνση
προβληµάτων µετέπειτα παραβατικότητας και τα λοιπά, µεγαλύτερο κοινωνικό
θέµα.
Και διερωτώµαι ακριβώς ύστερα από το σχόλιο της κας
Ορφανού για την ένταξη και των Ερευνητικών Κέντρων στο πρόγραµµα
µήπως θα µπορούσαµε και στον άξονα της έρευνας να κάνουµε κάτι γι΄ αυτό.
Υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί και σωστοί κοινωνικοί επιστήµονες και
ερευνητικά κέντρα όπως το ΕΚΕ και τα λοιπά, µήπως µπορούµε να
ενθαρρύνουµε λίγο και την έρευνα γι΄ αυτό τον τοµέα τον συγκεκριµένο τον
πολύ εξειδικευµένο; ∆ιότι το πρόβληµα είναι δύσκολο δεν είναι εύκολο να
επιλυθεί, δεν υπάρχει βίβλος κάπου που να εξηγεί τι πρέπει να γίνει.
Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν κάποιες άλλες σχετικές ερωτήσεις;
Παρακαλώ ο κ. Γούλας έχει το λόγο.
κ. ΓΟΥΛΑΣ: Πολύ σύντοµα θα ήθελα να ρωτήσω αν προβλέπεται στο
επιχειρησιακό κάποια εκπαίδευση στο επίπεδο της δια βίου εκπαίδευσης και
της εκπαίδευσης ενηλίκων για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση εκπαιδευτών.
∆ηλαδή µια που µιλάµε για τη διαπολιτισµικότητα και βεβαίως
έχει πολύ µεγαλύτερη βαρύτητα το επίπεδο του τυπικού εκπαιδευτικού
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συστήµατος µε τα προβλήµατα της διαρροής και λοιπά που εξηγήθηκαν και
συµφωνώ απόλυτα, θεωρώ ότι υπάρχει και η διάσταση των µεικτών
τµηµάτων, είτε που κάνει η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης το Ι∆ΕΚΕ
είτε άλλοι φορείς.
Τα µεικτά τµήµατα που αφορούν δηλαδή ή αµιγώς τµήµατα
µεταναστών, είτε µεικτά τµήµατα Ελλήνων και µεταναστών σε µια σειρά από
θέµατα γενικής εκπαίδευσης και τα οποία θα µπορούσαν να διευκολύνουν την
οµαλή και κοινωνική ένταξη αυτής της οµάδας, αν έχει προβλεφθεί µέσω του
επιχειρησιακού ή αν όχι, δε θυµάµαι δε γνωρίζω δηλαδή, καλό είναι νοµίζω
µια µικρή δράση έστω για ειδική διαπολιτισµική εκπαίδευση των εκπαιδευτών
ενηλίκων σε τέτοιες οµάδες.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ η κα Κανακάκη, από την Ειδική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας, έχει το λόγο.
Α. ΚΑΝΑΚΑΚΗ: Αντικαθιστώ την Προϊσταµένη της υπηρεσίας, ένα ερώτηµα
κι έναν προβληµατισµό θα ήθελα να θέσω.
Το ερώτηµα είναι πάρα πολύ σύντοµο, στον φάκελο βλέπουµε
ότι οι εντάξεις στο τέλος του 2009 φτάνανε στο 16,23% ενώ το 2010
αποτιµάται στο 13,3 και υποθέτω ότι αυτό οφείλεται σε κάποιες απεντάξεις.
Θα ήταν χρήσιµη η πληροφορία αν όχι στο φάκελο κάποια στιγµή να µας
δοθεί ποιες πράξεις απεντάχθηκαν, για να µπορούµε κι εµείς να έχουµε
καλύτερη παρακολούθηση των έργων.
Ο προβληµατισµός που θέλω να θέσω έχει να κάνει µε την
πρόσφατη

τροποποίηση

του

θεσµικού

πλαισίου,

ο

νόµος

3614

τροποποιήθηκε, ο 3840 δεν προβλέπει υποχρεωτικό συντονισµό πριν την
ένταξη των πράξεων, αυτό µπορεί να επιταχύνει την υλοποίηση αλλά µας
στερεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο που είχαµε στην παρακολούθηση και όχι
µόνο από την παρακολούθηση αλλά και την επίτευξη συµπληρωµατικότητας
των δράσεων εκεί που είναι διασπασµένες σε διάφορα επιχειρησιακά, ακόµα
και συνέργειες που θα µπορούσαµε να έχουµε.
Έτσι λοιπόν ο προβληµατισµός µου είναι από δω και πέρα πως
µπορούµε να πετύχουµε αφενός για τον σχεδιασµό για συνεργαστούµε µε
κάποιο τρόπο, ήδη σας έχει προσεγγίσει η κα Ορφανού η Προϊσταµένη της
υπηρεσίας και έχετε δείξει θετική διάθεση να συναντηθούµε και να δούµε
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ποιες δράσεις θα πρέπει να εντάξουµε κατά προτεραιότητα για να
συµπληρώσουµε κενά που έχουµε σε δραστηριότητες σε άλλα επιχειρησιακά
προγράµµατα.
Αλλά ακόµα περισσότερο υπολογισµού. Κακώς ή κακώς πρέπει
να παρακολουθούµε και να έχουµε καθαρή εικόνα για το τι δράσεις έχουν γίνει
σε άλλα επιχειρησιακά, για να µπορούµε να έχουµε το όλον. Ο φάκελος στην
τυπική του µορφή δεν προβλέπει τέτοιο κεφάλαιο, δράσεις υπέρ της υγείας
στο πρόγραµµα εκπαίδευσης.
∆εν έχουµε marker από το ΟΠΣ για να µπορούµε να
κατεβάζουµε, εντελώς τυχαία είδα το τεχνικό δελτίο για παράδειγµα των
Σχολών Γονέων και είδα ότι υπάρχει πολύ σηµαντικό κοµµάτι που αφορά την
αγωγή υγείας και θα θέλαµε να το ξέρουµε για να µην επαναλαµβάνουµε
αντίστοιχα στα άλλα προγράµµατα, στο ΤΕΠ-ΑΝΑ∆ για παράδειγµα. Έχετε
σκεφτεί κάτι τέτοιο; Ενδεχοµένως κι άλλοι τοµείς όπως ο πολιτισµός να
νοιώθουν αυτή την ανάγκη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ υπάρχει άλλη ερώτηση; Όχι, θα πάρει το λόγο η κα
Ορφανού για τη διαχειριστική απάντηση και στη συνέχεια η κα ∆ραγώνα για
να δώσει απάντηση στα πιο πολιτικά ερωτήµατα. Κυρία Ορφανού.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Εγώ δυο λόγια µόνο για τους Ροµά απλώς για να επιβεβαιώσω
το πόσο δύσκολο είναι, γιατί ήταν χαρακτηριστικό ότι κάναµε µία πρόσκληση
για να αναλάβει κάποιος φορέας-πανεπιστήµιο την εκπαίδευση των Ροµά, µε
ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα σε όλη τη χώρα και δεν εκδηλώθηκε
ενδιαφέρον.
Οπότε

διαµορφώσαµε

πλέον

ειδικά

προγράµµατα

σε

περιφέρειες της χώρας µε πληθυσµιακά κριτήρια που µάλιστα προσκαλούµε
τα πανεπιστήµια να συνεργαστούν µε το Ι∆ΕΚΕ το οποίο έχει µεγάλη
τεχνογνωσία στους Ροµά.
Και ακόµη και µε µη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί µπαίνουµε
σε µια λογική στη βάση µιας µελέτης να δίνουµε επάρκεια και σε µη
κυβερνητικές οργανώσεις που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, γιατί
θεωρούµε πλέον ότι χωρίς συνέργειες κι αν αυτό είναι το διαχειριστικό κοµµάτι
και τώρα θα σας δώσει και κάποιες ειδικότερες απαντήσεις η κα ∆ραγώνα.

69

3η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 11/6/2010

Τώρα όσον αφορά την έρευνα ακόµη αυτό είναι θέµα µάλλον της
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, αν στα επόµενα προγράµµατα
θα υπάρχουν ονοµατισµένοι τοµείς και στοχευµένα αντικείµενα. Στο post-doc
που

έχουµε

τώρα

επειδή

στοχεύει

στον

ερευνητή,

δεν

υπάρχουν

ονοµατισµένα πεδία, άρα όλα τα πεδία είναι ανοιχτά. Πάντως νοµίζω ότι το
σηµειώνει η εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Να διευκρινίσω τώρα κάτι για τις απεντάξεις, είναι αναπόφευκτο,
είναι µια πραγµατικότητα που πρέπει να την αποδεχτούµε, ναι µεν τυπικά
υπάρχει συνέχεια της ∆ιοίκησης, αλλά όταν αλλάζουν οι Πολιτικές Ηγεσίες
υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές και δεδοµένου ότι υπήρξε µια συνολική
στρατηγική θεώρηση.
Οπότε θέλαµε όλα τα κονδύλια να διοχετευθούν σε δράσεις που
υλοποιούν

αυτή τη στρατηγική κάναµε ένα χτένισµα συνολικά του

προγράµµατος και οι απεντάξεις ήταν γιατί αφορούσαν δράσεις που κατά
κάποιο τρόπο δεν ήταν συµβατές µε πολιτικές επιλογές αυτής της συνολικής
στρατηγικής και το τονίζω ότι είναι συνολική η στρατηγική.
Υπήρξαν απεντάξεις σε έργα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και
αυτό µπορεί να το εξηγήσει η κα ∆ραγώνα µε την έννοια ότι τώρα τα
προγράµµατα τα τωρινά -αν τα λέω καλά κα ∆ραγώνα- στοχεύουν ώστε
µακροπρόθεσµα αυτές να ενσωµατωθούν στην εκπαίδευση, δεν είναι
προγράµµατα που τελειώνουν κι είναι αποσπασµατικά και αυτή ήταν η
αλλαγή που έγινε.
Απεντάξαµε ένα έργο εξοπλισµού οπτικοακουστικού για τα
σχολεία για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, γιατί θεωρούµε ότι δεν είναι το
πρωτεύον να βάλεις κάποια ροµποτοειδή κατασκευασµατάκια στα σχολεία για
να διδάξεις περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι
µια σηµαντική διαδραστική διαδικασία και µε τη νέα καινοτόµα περιβαλλοντική
εκπαίδευση µέσω των ΚΠΕ και µέσω σχολικών προγραµµάτων επιµόρφωσης
θα φτάσει και στα δηµοτικά την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Και απεντάξαµε κάποιες πράξεις αποσπασµατικές για την
τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση διότι θεωρούµε ότι πρέπει να την
αντιµετωπίζεις ενιαία και όχι ειδικά προγράµµατα για τη Σιβιτανίδειο και
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ξεχωριστά για την υπόλοιπη τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση. Τώρα αυτή
τη στιγµή δεν ξέρω αν µου διαφεύγει κάτι άλλο..
Τώρα όσον αφορά τον τοµέα της υγείας, είχα όντως µία
συνάντηση έτσι βιαστική χτες. Εσείς δίνετε έµφαση στον τοµέα της υγείας,
εγώ είµαι υπάλληλος της κοινωνικής πρόνοιας, γιατί σας είπα ότι για µας είναι
κοµβική πολιτική οι δράσεις για την ειδική αγωγή και για τα άτοµα µε
αναπηρία, οπότε θα µπορούσαµε ειδικά στον τοµέα των ΚΕ∆Υ να δούµε
κοινές δράσεις.
Αντίστοιχα εσείς µου είπατε για τον τοµέα της έρευνας στην
έρευνα της υγείας ή σε µεταπτυχιακά για την υγεία -τουλάχιστον έτσι µου
αναφέρθηκε- αυτό πάλι είναι λίγο δύσκολο και πρέπει να υπάρχει µια
συµφωνία µε τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας που χαράζει
πλέον πολιτική.
Από κει και πέρα, στον τοµέα της ∆ια Βίου Μάθησης νοµίζω ότι
ίσως είναι καλό να γίνει µία συνέργεια και µε τον Γενικό Γραµµατέα ∆ια Βίου
και να το δούµε συνολικά αυτό. Πάντως νοµίζω µια πρώτη δράση που
µπορούµε να εγκαινιάσουµε τη συνεργασία είναι ίσως και στα προγράµµατα
των Ροµά ή και στα ΚΕ∆Υ και σε µια πράξη που θέλουµε να κάνουµε για την
αναβάθµιση των ΚΕ∆Υ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο στην κα ∆ραγώνα.
Θ. ∆ΡΑΓΩΝΑ: Όσον αφορά τη δράση των Ροµά, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι
µια από τις πιο δύσκολες οµάδες, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς
παντού. Από τις πιο δύσκολες οµάδες να σχολειοποιήσεις. ∆ηλαδή η Ελλάδα
έχει κάνει προγράµµατα στο παρελθόν, έχει δαπανήσει χρήµατα και έχει
δαπανήσει και κόπο. ∆εν είναι ότι έχει δαπανήσει χρήµατα µόνο πετώντας
χρήµατα και τα αποτελέσµατα δεν ήταν αντίστοιχα από αυτή τη δαπάνη
ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων, γιατί είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο θέµα.
Αντιµετωπίζει το ρατσισµό της κοινωνίας στην πιο άγριά του
µορφή και γενικώς είναι ένας πληθυσµός µε δυσκολίες πολυπαραγοντικές
όπως είπατε και εσείς γι' αυτό και στη δράση ο κ. Τσέκος έχει συγκαλέσει
µέσα από το Υπουργείο Απασχόλησης αυτή την προσπάθεια τα Υπουργεία
να συνεργαστούν.
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Μία

από

τις

πρώτες

προτεραιότητες,

ίσως

η

πρώτη

προτεραιότητα που θέσαµε κ. Τσέκο είναι πώς µπορούµε να κάνουµε αυτή τη
δράση γι' αυτό τον πληθυσµό µια συγκροτηµένη και µάλιστα την τελευταία
φορά

που

συναντηθήκαµε

την

προηγούµενη

εβδοµάδα,

είναι

να

επικεντρωθούµε σε συγκεκριµένα παραδείγµατα τα οποία να τα δούµε
οριζόντια όλα τα Υπουργεία σε µια συνεργασία.
Τώρα το Υπουργείο µας όσον αφορά την εκπαίδευση, όπως
ακούσατε και από την κα Ορφανού, δεν είχε καν την τύχη να υπάρχει
δικαιούχος. Γι' αυτό τώρα προσπαθούµε να επικεντρώσουµε σε περιοχές και
βρούµε πιο θαρραλέες οµάδες που θα θέλουν να ασχοληθούν µε αυτό το
δύσκολο θέµα.
Προσπαθούµε να το αντιµετωπίσουµε, να το κυκλώσουµε το
θέµα. ∆ηλαδή προσπαθούµε εκτός από δράσεις µέσα στο σχολείο να
κάνουµε οπωσδήποτε δράσεις που έχουν σχέση µε την Κοινότητα. ∆ηλαδή
στις προκηρύξεις µας έχουµε οπωσδήποτε διαµεσολαβητές από την ίδια την
Κοινότητα, έχουµε δράσεις µε τους γονείς.
Έχουµε

δράσεις

οι

οποίες

είναι

έξω

από

το

σχολείο

προετοιµασίας των παιδιών στη φάση είτε την προσχολική, αλλά και
προετοιµασίας σε µεγαλύτερη ηλικία να µπουν τα παιδιά στο σχολείο και αυτό
που είναι µεγάλη µας πρόκληση, το έλεγα και στο διάλειµµα µε τον κ.
Φραγκούλη, γιατί έχουµε µια εµπειρία στην Ελλάδα από αυτά τα
προγράµµατα

µε

αυτές

τις

οµάδες

µε

τις

ιδιαίτερες

ανάγκες,

τις

εθνοπολιτισµικές ας πούµε ανάγκες, είναι ότι τα προγράµµατα αυτά τρέξανε
συχνά έξω από το σύστηµα, άλλα επιτυχηµένα, άλλα λιγότερο επιτυχηµένα,
άλλα πολύ επιτυχηµένα, αλλά παρόλα αυτά τρέχανε παράλληλα µε το
σύστηµα. Και η µεγάλη µας πρόκληση, που είναι και η τελευταία φάση των
προγραµµάτων αυτών µε το ΕΣΠΑ, είναι να τα συνδέσουµε µε το µηχανισµό
της εκπαίδευσης.
∆ηλαδή, παραδείγµατος χάρη, ενώ είµαστε σε µια εξαιρετικά
δύσκολη οικονοµική περίοδο όπως ξέρετε, η µεγάλη µας πίεση είναι οι τάξεις
υποδοχής να µην είναι τάξεις υποδοχής που γίνονται από τα προγράµµατα
και µετά τελειώνουν τα προγράµµατα και τελειώνουν οι τάξεις υποδοχής.
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Οι τάξεις υποδοχής να είναι τάξεις υποδοχής που κάνει η ίδια η
πολιτεία και το µεγάλο µέληµα των χρηµάτων του ΕΣΠΑ είναι η καλύτερη
προετοιµασία αυτών των εκπαιδευτικών. ∆ηλαδή να µη λιµνάζουν τα παιδιά σ'
αυτές τις τάξεις. Να µπορούν µετά από κάποιους µήνες να προχωρούν και να
µπαίνουν στο κανονικό σύστηµα.
Ξέρετε καλά ότι µία από τις δυσκολίες µας στα προγράµµατα
των Ροµά και έχουµε και καταδίκες από την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό, είναι
ότι τα παιδιά πηγαίνουν, γκετοποιούνται στα σχολεία και είναι ένα σχεδόν
αδύνατο πρόβληµα. ∆ιότι βεβαίως η πολιτεία δεν θέλει την γκετοποίηση των
παιδιών και από την άλλη µεριά είναι εξαιρετικά δύσκολο να µπορέσεις να τα
εντάξεις στα σχολεία της γειτονιάς.
Άρα αυτές είναι οι προκλήσεις µας. Σας οµολογώ ότι ίσως ένας
από τους λόγους που δεν είχαµε δικαιούχους είναι γιατί όλοι µας είπαν ότι το
έχετε κάνει το πρόγραµµα εξαιρετικά δύσκολο, αλλά ήταν για µας απόλυτο
µέληµα να γίνει δύσκολο, διότι το να γίνει εύκολο δεν έχει κανένα νόηµα. Να
µη γίνει καθόλου. ∆ηλαδή ή θα γίνει αυτή τη φορά το πρόγραµµα µε έναν
τέτοιο τρόπο που θα µπορεί να ελέγξει όλες αυτές τις παραµέτρους και θα
µπορεί κάποιος να έχει το κουράγιο και το θάρρος να τις προχωρήσει ή
αλλιώς σας µην γίνει καθόλου.
Επειδή πράγµατι έχω στην ευθύνη µου και άλλα, ένα θέµα που
επίσης θέλω να πω είναι ότι έχει πολύ µεγάλη σηµασία για µας η εµπλοκή της
Κοινωνίας των Πολιτών, γι' αυτό και βάζουµε τις ΜΚΟ αυτή τη στιγµή ενώ δεν
ήταν µέχρι τώρα δικαιούχοι, γιατί θεωρούµε ότι είναι, ιδίως για το θέµα των
Ροµά, ένας πολύ σηµαντικός πόρος.
Το µέληµά µας για όλες τις οµάδες όµως και για την εκπαίδευση
των παιδιών των µεταναστών και για την εκπαίδευση που είναι ιδιαίτερο
πρόγραµµα για την εκπαίδευση των παιδιών της µειονότητας της Θράκης, εκεί
πάντα το µέληµά µας είναι αυτό που σας είπα όπως και στους Ροµά, να τα
συνδέσουµε µε την τρέχουσα εκπαίδευση. Γι' αυτό έχουµε κάνει και πολύ
µεγάλη προεργασία, µεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη φορά για το πώς θα
είναι έτοιµος ο εκπαιδευτικός µηχανισµός το Σεπτέµβριο µε τάξεις υποδοχής,
µε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα µπορούν να συνδεθούν αµέσως µε τα
προγράµµατα τα οποία θα ενταχθούν τώρα.
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∆εν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να µε ρωτήσετε, επειδή δυστυχώς
έχω µια ανειληµµένη υποχρέωση, που µπορεί να έχει σχέση µε το τι και πώς
αλλάζει, το τι διδάσκουµε και πώς το διδάσκουµε σαν αλλαγή στο σχολείο
στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, που είναι µια από τις
προκλήσεις µας στο χώρο της αλλαγής της πρωτοβάθµιας και της
δευτεροβάθµιας. Αν έχετε κάτι να µε ρωτήσετε γι' αυτό ευχαρίστως, γιατί µετά
δυστυχώς θα αναγκαστώ να φύγω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να συνεχίσουµε µε τον κύκλο των ερωτήσεων τις οποίες έχουµε
αρχίσει. Παρακαλώ, ακούω ερωτήσεις.
κ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ: Καληµέρα. Την πρώτη τοποθέτηση ήθελα να κάνω εκ
µέρους του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών του ΣΕΒ. Εκ µέρους
του ΣΕΒ θα ήθελα καταρχάς να σηµειώσω την ικανοποίησή µας για την
επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράµµατος τους τελευταίους µήνες.
Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού είναι πρωταρχική
επιδίωξη για µια ισόρροπη κοινωνική ανάπτυξη, ιδιαίτερα αυτή την τρέχουσα
περίοδο µε την οικονοµική κρίση που διανύουµε. Παρακολουθούµε µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες της πολιτείας να θέσει τα ζητήµατα
παιδείας και δια βίου µάθησης στην πρώτη γραµµή των προτεραιοτήτων.
Για την αποτελεσµατική διασύνδεση της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης µε τις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόσο της
εθνικής όσο και της πανευρωπαϊκής, είναι πολύ σηµαντικό αυτό κατά την
τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερα λόγω της κρίσης.
Μέσα

στο

πρόγραµµα

βλέπουµε

κάποιες

δράσεις

που

συµβάλλουν στη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Καταρχάς
η προσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών που πρέπει να γίνει µε βάση τα
ευρήµατα ερευνών, αρκετών ερευνών που έχουν γίνει για τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας σε ειδικότερης αιχµής.
∆εύτερον, η τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση θα πρέπει να
αναβαθµιστεί και η συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση µε τα νέα
δεδοµένα, µε στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και αποτελεσµατικότητας.
Τρίτον, θα πρέπει να θεσµοθετηθεί και ήδη έχει συζητηθεί αυτό, µια
διαδικασία αναγνώρισης και πιστοποίησης της πρότερης εµπειρίας και
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γνώσης στα πλαίσια της ∆ια Βίου Μάθησης και του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων που είναι υπό διαβούλευση.
Επίσης θα πρέπει, τέταρτον, να προωθηθεί η πρακτική άσκηση
για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά
εργασίας. Πέµπτον, η επιχειρηµατικότητα των νέων τη θεωρούµε πάρα πολύ
σηµαντική αυτή την περίοδο, πρέπει να ενισχυθεί.
Θα πρέπει επίσης, έκτον, να επανασχεδιαστεί ο θεσµός της
συµβουλευτικής και του επαγγελµατικού προσανατολισµού ώστε να βελτιωθεί
η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα της συµβουλευτικής που παρέχεται. Και
έβδοµον, να αναπτυχθούν, να προωθηθούν περισσότερο τα γραφεία
διασύνδεσης στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Από τα στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο για το 2009,
φαίνεται ότι από τις δράσεις αυτές µόνο η πρακτική άσκηση και σε µικρότερο
βαθµό η επιχειρηµατικότητα νέων και τα γραφεία διασύνδεσης έχουν
ουσιαστικά ενεργοποιηθεί. Οπότε θα θέλαµε να δούµε να επιταχύνεται η
ενεργοποίηση και των άλλων από τις παραπάνω δράσεις.
Ειδικά για τη ∆ια Βίου Μάθηση ο ΣΕΒ προτίθεται να συνδράµει
µε την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων στις επιχειρήσεις. Τέλος, η
κρισιµότητα της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας καθιστά ιδιαίτερα
επίκαιρη την ορθολογική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, να κατευθυνθούν
στην εκπαίδευση και κατάρτιση µε αποτελεσµατικό τρόπο στα σωστά σηµεία
µε

σκοπό

τη βελτίωση

των

υποδοµών,

ιδιαίτερα

της τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης, αλλά και τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του διδακτικού
προσωπικού όλων των βαθµίδων. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Ορφανού, κατά το σχήµα που είχαµε προηγουµένως, θα
απαντήσει σε ορισµένα διαχειριστικά και στη συνέχεια ο κ. Φισάµπερ αν έχει
την καλοσύνη να έρθει για να απαντήσει.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Σας είπα και πριν ότι στους άξονες 4, 5, 6, που είναι η οµάδα
δράσεων που οι επικεντρώσεις είναι σε εκπαίδευση και αγορά εργασίας,
υπάρχει σχεδιασµός και σοβαρός σχεδιασµός, αλλά δεν µπορούσαµε να
προκηρύξουµε κάποια έργα διότι έπρεπε, πρώτον, να οριστικοποιηθεί το
θεσµικό πλαίσιο της ∆ια Βίου, αλλά και ήταν και κοµβικό το να υπάρχει πλέον
νέα διοίκηση στο Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, το
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ΕΚΕΠ, που θα έχει έναν κοµβικό ρόλο ως πόλος διασύνδεσης µε όλους τους
αρµόδιους φορείς.
Πράγµατι κάναµε τα πρώτα δειλά βήµατα αυτή τη στιγµή σ' αυτό
το χώρο, αναφέροµαι πλέον των Γραφείων ∆ιασύνδεσης Τριτοβάθµιας, µε το
να ξεκινήσουµε µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στους εφήβους
προκηρύσσοντας ένα έργο για µία διαδικτυακή πύλη η οποία θα περιέχει
carrier games κλπ. Θα µας τα εξηγήσει ο κ. Φισάµπερ.
Και ξεκινάµε µε ένα πρώτο βήµα, µια διαγνωστική µελέτη για τη
δυνητική αναβάθµιση των δοµών και έπεται µεγάλη συνέχεια διότι υπάρχει και
σχέδιο δράσης του ΕΚΕΠ και γιατί υπάρχει µία ενεργοποίηση και της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς ως φορέα που θα κινήσει δράσεις επιχειρηµατικώς
και καινοτοµίες οριζόντιες σε όλη την εκπαίδευση. Ήδη έχει τις θυρίδες
επιχειρηµατικότητας. Η επιχειρηµατικότητα είναι ένας πόλος και υπάρχει η
συµβουλευτική ευρύτερα.
Αξίζει να τονίσουµε και το χώρο της αρχικής επαγγελµατικής
κατάρτισης. Ο ΟΕΕΚ µπαίνει δυναµικά µέσα από δράσεις πρακτικής
άσκησης, την οποία θα αναβαθµίσουµε δίνοντας έµφαση και στους
συντονιστές της πρακτικής άσκησης. Υπάρχει ο ΟΑΕ∆ µε τις Σχολές
Μαθητείας αυτή τη στιγµή που βάζει Γραφεία ∆ιασύνδεσης, οπότε
ενεργοποιείται και οφείλω σ' αυτό το σηµείο να τονίσω ότι θα γίνει µία
προσπάθεια από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, µε µία περιοδικότητα,
ελπίζουµε ανά 15νθήµερο ή ανά µήνα, µε σενάρια – ηµερίδες στα Γραφεία
∆ιασύνδεσης Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων,
όπου να προωθούµε µέσα από οµιλίες, µέσα από επαφές τη δικτύωση µε τον
παραγωγικό

κλάδο.

Θεωρούµε

ότι

είναι

µέσα

στους

όρους

της

χρηµατοδότησης και εµείς ως ∆ιαχειριστική Αρχή θα βοηθήσουµε µέσα από
την τεχνική µας βοήθεια.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ, ο κ. Φισάµπερ.
κ. ΦΙΣΑΜΠΕΡ: Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στο θέµα της συµβουλευτικής και
του επαγγελµατικού προσανατολισµού. Καταρχήν έχει καταγραφεί η σαφής
πολιτική βούληση τουλάχιστον της Υπουργού Παιδείας για αναβάθµιση σε
όλα τα επίπεδα του επαγγελµατικού προσανατολισµού.

76

3η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 11/6/2010

Από

αυτό

ξεκινώντας,

υπάρχει

παραδοσιακά

µία

αποσπασµατικότητα κάλυψης των θεµάτων αυτού του τοµέα. ∆ηλαδή υπήρχε
από τη µια µεριά η πλευρά της εκπαίδευσης µε τα διάφορα γραφεία, µε τους
εκπαιδευτικούς

οι

οποίοι

εµπλέκονται

στο

σχολικό

επαγγελµατικό

προσανατολισµό και από την άλλη µεριά ο χώρος της απασχόλησης µε τους
εργασιακούς συµβούλους του ΟΑΕ∆ οι οποίοι κάλυπταν και καλύπτουν τις
βασικές ανάγκες προσανατολισµού εργαζοµένων και κυρίως ανέργων.
Αυτή τη στιγµή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Εθνικό Κέντρο
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, ξεκινούµε όσο µπορούµε πιο δυναµικά
και πιο σοβαρά µια προσπάθεια µιας συνεκτικής προώθησης του θεσµού του
επαγγελµατικού προσανατολισµού, αφενός µεν επεκτείνοντας στο σύνολο του
πληθυσµού, δηλαδή και στη δια βίου µάθηση ενήλικες κλπ., το θεσµό, σε
ειδικές οµάδες όπως είναι µετανάστες κλπ., και στη λογική της αποκέντρωσης
µέσα από την εξέλιξη του «Καλλικράτη».
Αυτή όλη η προσπάθεια υποστηρίζεται από ένα σχέδιο δράσης
το οποίο πατάει ως προς τη διαµόρφωση των δράσεών του και των
χρηµατοδοτήσεων που προβλέπονται και στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα το
ΕΠΑΝΑ∆ του Υπουργείου Εργασίας και στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του
Υπουργείου Παιδείας.
Αυτό που ανέφερε η κα Ορφανού προηγουµένως είναι το πρώτο
έργο το οποίο έχει ήδη προχωρήσει αρκετά. ∆ηλαδή είναι έτοιµο να ενταχθεί
και ελπίζουµε γύρω στο Σεπτέµβριο, ίσως και Αύγουστο να ξεκινήσουµε την
υλοποίησή του, και θα σας πω δυο λόγια επειδή νοµίζω ότι υπάρχει κάποιο
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Είναι µία διαδραστική πύλη πολυµέσων για εφήβους, το οποίο
θα είναι ένα εργαλείο το οποίο µπορούν να χρησιµοποιήσουν όλοι οι νέοι µας
απευθείας

µε

διαδραστικά

παιχνίδια, µε

παρουσίαση

επαγγελµάτων,

επαγγελµατιών σε επαγγέλµατα όχι µόνο επιστηµονικά, αλλά και τεχνικά
επαγγελµατικά, µε ένα µικρό video clip, µε κάποια κουίζ. Θα είναι δηλαδή
πάρα πολύ ελκυστικό για τις ηλικιακές κατηγορίες αυτές.
∆εν θα έχει τόσο το χαρακτήρα του ποια επαγγέλµατα έχουν
αυτή τη στιγµή ποιες προοπτικές, τι ζητάει η αγορά εργασίας. Θα υπάρχουν
όλες

αυτές

οι

πληροφορίες,

αλλά
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ευαισθητοποιήσει τους νέους να κάτσουν να σκεφτούν, να ζυγίσουν τα
ταλέντα τους, τις επιθυµίες τους, τις δυνατότητες που υπάρχουν, να
καταλάβουν τι κρύβεται πίσω από τα διάφορα επαγγέλµατα ώστε να είναι σε
θέση πιο συνειδητά να προχωρήσουν στην επιλογή του επαγγελµατικού τους
προσανατολισµού. Αυτό το λέω.
Παράλληλα αυτό θα είναι ένα εργαλείο το οποίο µπορεί να
χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στα Γυµνάσια, στα Λύκεια, στα ΕΠΑΣ –
ΕΠΑΛ και στα ΙΕΚ ακόµη, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους της παροχής
υπηρεσιών είτε εκπαιδευτικών είτε συµβουλευτικών προς τους νέους. Θα
µπορούν δηλαδή µέσα στο µάθηµα να οργανώσουν οµαδική συµµετοχή σε
κάποια από τα στοιχεία αυτής της διαδραστικής πύλης.
Θα µπορούν να ενηµερωθούν για να µπορούν να αποδώσουν
και θα µπορούν να συµβουλέψουν και να ενισχύσουν την ατοµική
συµβουλευτική τους γνωστοποιώντας και παροτρύνοντας τους νέους να
µπουν στην πύλη αυτή και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που
προκύπτουν. Αυτό το ανέφερα µόνο σαν παράδειγµα. Νοµίζω δεν έχει νόηµα
σε µία Επιτροπή Παρακολούθησης και µάλιστα όταν είµαστε και σε σχετικά
αρχικό στάδιο να µπω σε περισσότερες λεπτοµέρειες σε άλλους τοµείς τι
προτιθέµεθα να κάνουµε. Εάν επιθυµεί κανείς κάτι βέβαια…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ. Φισάµπερ. Άλλες ερωτήσεις; Μήπως θα
µπορούσα να έχω µια πρώτη ένδειξη των συµµετεχόντων οι οποίοι θα
επιθυµούσαν να υποβάλλουν ερώτηση στη συνέχεια; Είδα δυο χέρια µέχρι
τώρα. Άρα µένουµε στις δυο ερωτήσεις για να κλείσουµε; Και η δικιά σας.
Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η δική µου για την ακρίβεια είναι διαδικαστική,
διευκρινιστική.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγγνώµη;
Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η δική µου, λέω, για την ακρίβεια είναι
διευκρινιστική και διαδικαστική.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει ζητήσει προηγουµένως…
Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, µόνο θέλω να ρωτήσω…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλετε να προηγηθεί επειδή είναι διαδικαστική;
Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ.
Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή αντιλαµβάνοµαι ότι ζητάτε ερωτήσεις,
αλλά επίσης από τις υποβαλλόµενες ερωτήσεις…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ, και τοποθετήσεις. Είναι δικιά µου παράλειψη.
Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, αυτό ήθελα µόνο να ξέρω και τότε
σηµειώστε και εµένα. Κώστας Παπαντωνόπουλος, είµαι ο εκπρόσωπος της
Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα µιλάµε για τρεις ερωτήσεις – τοποθετήσεις. Παρακαλώ, ο κ.
Αγγελίδης, Πρόεδρος του ΟΕΕΚ.
Α. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Μια και αναφέρθηκε η Ειδική
Γραµµατέας στο ΟΕΕΚ, θα ήθελα να σας πω ότι στην επόµενη Επιτροπή
Παρακολούθησης η σελίδα 75 δεν θα είναι άνευ δραστηριότητας. Έχουµε
αναλάβει πρόσφατα τη διοίκηση του ΟΕΕΚ.
Γνωρίζετε πάρα πολλοί από σας ότι υπήρξε ένα διοικητικό κενό
τέλος του 2009 και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει καµία δραστηριότητα.
Μπαίνουµε δυναµικά στο χώρο, όπως ανέφερε και η κα Ορφανού, είτε µε
τους συντονιστές πρακτικής άσκησης κλπ., αλλά φυσικά σε όλες τις
δραστηριότητες αυτές θα επιµεληθούµε να υπάρχει µια συνέργεια είτε µε τα
ΚΠΑ ή όπως αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας ο κ. Τσέκος, στην
αξιολόγηση µαθησιακών αποτελεσµάτων κλπ.
Σχετικά τώρα µε το θέµα των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες,
και εµείς σίγουρα έχουµε βρει κάποια αντικίνητρα θα έλεγα γι' αυτά τα παιδιά
για την παρακολούθηση των ΙΕΚ. Θα δούµε πώς θα µπορούσαµε όχι µόνο να
άρουµε µόνο αυτά τα αντικίνητρα, αλλά να δηµιουργήσουµε και κίνητρα για να
παρακολουθήσουν καλύτερα και να ενταχθούν ευκολότερα στο κοινωνικό
σύνολο. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
Ν. ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ: Νίκος ∆εµερτζής, Πρόεδρος του ΙΚΥ. Πολύ σύντοµος θα
είµαι. Καταρχήν να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό κουράγιο στη
∆ιαχειριστική Αρχή γιατί όντως το καθήκον του να βελτιώσεις τους δείκτες
απορροφητικότητας είναι ένα πολύ µεγάλο καθήκον και χρειάζεται πολύ
κόπος και δουλειά.
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Θα ήθελα να κάνω τις εξής δυο καταρχήν πολύ εξειδικευµένες
και συγκεκριµένες ερωτήσεις. Στον Άξονα 10, ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτοµίας µέσω προγραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας και της
προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, θα ήθελα να
ξέρω αν έχετε κάνει κάποιο σχεδιασµό, κάποια αναλογία ανάµεσα σε βασική
και εφαρµοσµένη έρευνα. Γιατί, ξέρετε, στην Ελλάδα γενικότερα πάσχουµε
από την έρευνα και ειδικότερα πάσχουµε από την καλλιέργεια βασικής
έρευνας.
Στο 10.2. και αυτό έχει να κάνει µε τις ερωτήσεις περί έρευνας
για τους Ροµά κλπ., υπάρχει η αναβάθµιση του επιπέδου µεταπτυχιακών
σπουδών στην παραγωγή και διάχυση νέας γνώσης µε έµφαση στις θετικές
επιστήµες. Προερχόµενες από τις κοινωνικές επιστήµες έχω έναν καηµό και
αυτός ο καηµός είναι κοινός σε όλους τους κοινωνικούς επιστήµονες στη
χώρα αυτή, ότι η κοινωνική επιστήµη και η έρευνα υποχρηµατοδοτείται.
Θα ήθελα πάλι να ξέρω εάν κάτω από τη φράση «µε έµφαση
στις κοινωνικές επιστήµες» αν έχετε προϋπολογίσει ένα ποσοστό, τι ποσοστό
θα µπορούσε δυνητικά να πάει στις κοινωνικές επιστήµες. Γενικότερα θα
έλεγα ότι υπάρχει ένα ζήτηµα και εδώ µιλώ πιο πολύ µε την ιδιότητα του
πανεπιστηµιακού και λιγότερο του Προέδρου του ΙΚΥ, ένα ζήτηµα
ενηµέρωσης και µεταφοράς τεχνογνωσίας από πάνω προς τα κάτω, ιδιαίτερα
στα Πανεπιστήµια, και νοµίζω ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες
από τη ∆ιαχειριστική Αρχή για τη µεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας, την
έγκαιρη µεταφορά, γιατί στο τέλος έρχονται τα έγγραφα τελευταία στιγµή και
δεν υπάρχει χρόνος για να συγκροτηθούν ερευνητικές οµάδες και ίσως τα
έξοδα –σε εισαγωγικά– «δηµοσιότητας» για τα οποία έγινε λόγος στο πρώτο
µέρος, θα µπορούσαν ένα µέρος τους να πάνε προς τα εκεί και πραγµατικά
να λειτουργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Και ένα τελευταίο. Θα έλεγα µήπως θα µπορούσαµε να
εξετάσουµε τη δυνατότητα ένταξης µιας επιπλέον δράσης, µιας δράσης η
οποία είχε αναληφθεί και εν πολλοίς είχε υλοποιηθεί στα πλαίσια του
προηγούµενου ΕΠΕΑΕΚ πριν από δέκα περίπου χρόνια, που αφορούσε την
αγωγή του καταναλωτή στα σχολεία.
Είχε γίνει ένα έργο, ένα αρκετά σοβαρό έργο. Είχαν εκπαιδευθεί
γύρω στους 500 εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα, είχαν εµπλακεί γύρω στα
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350 σχολεία. Κάπου αυτό σταµάτησε. Έχω άµεση εµπειρία από αυτό γιατί
ήµουν επιστηµονικός υπεύθυνος ενός από τα υποέργα αυτής της δράσης και
καλό είναι όταν έχει υπάρξει µια προσπάθεια, έχουν καταβληθεί χρήµατα,
έχουν εκπαιδευτεί άνθρωποι, έχει υπάρξει µια τεχνογνωσία, για ποιο λόγο να
µην τη συνεχίζουµε, ακόµα δε και για να αυξήσουµε τις δυνατότητες
απορροφητικότητας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα απαντήσει η κα Ορφανού και στη συνέχεια από τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Να σας πω ότι επειδή ακολουθούµε πιστά αυτό το οποίο
αποφασίστηκε, ότι την πολιτική έρευνας τη χαράσσει η Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας, και ο ρόλος της ∆ιαχειριστικής Αρχής είναι στη
βάση των αρχών πολιτικής που δίνονται να σχεδιάζει διαχειριστικά καθαρά τα
προγράµµατα, τα θέµατα τα οποία θέσαµε είναι πρωτίστως θέµατα πολιτικής
έρευνας και δευτερευόντως, και ίσως τα λειτουργικά θέµατα θα σας
απαντήσω εγώ.
Ως

προς

τα

λειτουργικά

θέµατα

πράγµατι

αυτό

που

διαπιστώθηκε είναι ότι από τα ήδη προκηρυχθέντα προγράµµατα υπήρχαν
πολλά θέµατα οργανωτικά που προκάλεσαν δυσλειτουργίες και αποδείχθηκαν
τώρα µε την καθυστέρηση των αξιολογήσεων. Στα νέα προγράµµατα
πιστεύουµε ότι έχει τεθεί ως ύψιστη προτεραιότητα αυτά να επιλυθούν, εξ ου
και έκανα λόγο για ηλεκτρονική υποβολή σύντοµων αιτήσεων.
Σκεφτόµαστε πολύ σοβαρά να είναι αποκλειστικά στην αγγλική
γλώσσα για να υπάρξει αξιολόγηση από έναν ευρύτατο κύκλο αξιολογητών
και από το εξωτερικό. Η αξιολόγηση θα γίνεται πάλι εξ αποστάσεως και
επίσης σηµαντικό είναι ότι οι προσκλήσεις µπαίνουν σε διαβούλευση. Ήδη
έχει τεθεί από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας στη δική της
ιστοσελίδα και παραπέµπουµε και εµείς στην πρόσκληση για το νέο
ερευνητικό πρόγραµµα.
Συνεπώς θεωρούµε ότι αυτή η διαβούλευση θα είναι πάρα πολύ
χρήσιµη, αλλά πιστεύω επί της ουσίας των ζητηµάτων που θέσατε θα ήταν
σκόπιµο να τοποθετηθούν από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας.
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Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ: Σακελλαρίου, από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας. Θα ήθελα να πω εδώ ότι η βασική λέξη κλειδί για το σχεδιασµό
των δράσεων του ανθρώπινου δυναµικού από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας είναι η λέξη «γνώση». Εποµένως αφήνουµε πίσω τα στεγανά
µεταξύ βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας και σχεδιάζουµε µε κλειδί τη λέξη
«γνώση».
Όσον αφορά τώρα για τις κοινωνικές επιστήµες, η κατανοµή των
κονδυλίων έχει σχεδιαστεί να έχει άµεση σχέση και τη ζήτηση. ∆ηλαδή
ανάλογα µε το πόσα αιτήµατα θα έχουµε στις προκηρύξεις θα κατανεµηθούν
και τα ποσά αυτά.
Ήθελα να πω εδώ ότι στην προκήρυξη έχει βγει στη
διαβούλευση για την ενίσχυση των µεταδιδακτόρων ερευνητών έχουµε βάλει
πέντε θεµατικές περιοχές. Η µία από αυτές αφορά όλες αυτές τις περιοχές
που έχουν σχέση µε τις ανθρωπιστικές επιστήµες.
Ελπίζουµε ότι θα έχουµε µεγάλη συµµετοχή και νοµίζω ότι δεν
υπάρχει εκεί κανένας αποκλεισµός. ∆ηλαδή µπορούν να συµµετέχουν. Θα
προσπαθήσουµε να είναι απλοποιηµένο το σύστηµα και νοµίζω, όπως είπε η
κα Ορφανού, ότι θα έχουµε και ταχύτητα στην όλη διαδικασία. Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ. Η επόµενη ερώτηση ή τοποθέτηση. Ο κ.
Παπαντωνόπουλος.
Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κώστας Παπαντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος της
Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών.
Θεωρώντας καταρχήν ότι καµία ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
δεν αναλαµβάνει τα καθήκοντά της για να παραγάγει απλώς διαχειριστικό
έργο, αλλά επιθυµώντας να κάνει ουσιαστικές πολιτικές παρεµβάσεις σε έναν
τοµέα που είναι στρατηγικός και κρίσιµος για την αναπτυξιακή πορεία της
χώρας, θεωρώντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η παρούσα ηγεσία έχει
αναλάβει πολύ πιο υπεύθυνα και ενσυνείδητα το ρόλο αυτό, θέλω να
επισηµάνω ορισµένα στοιχεία που άκουσα από τις τοποθετήσεις των
εκπαιδευτικών εκπροσώπων που προηγήθηκαν και όχι µόνο, την κα
Μπουρνόβα, τον κ. Κοτσιφάκη, αλλά και τον κ. Κονταξή και να επιβεβαιώσω
και εγώ µε τη δική µου µαρτυρία, µε όποια αξία έχει, κάτι που θεωρώ ότι είναι
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πάρα πολύ βασικό και εν ελλείψει ουσιαστικό. ∆ηλαδή το κλίµα εµπιστοσύνης
όσον αφορά τη διαβούλευση και το διάλογο που διεξάγεται για τα θέµατα της
εκπαίδευσης.
Παρεµβάσεις τέτοιου είδους σαν αυτές που υπαινίχθηκα
προηγουµένως, µε τους εκπαιδευτικούς απέναντι, δεν µπορούν να γίνουν
νοµίζω. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι συµπαρατεταγµένοι µε αυτούς οι
οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία και λογοδοτούν απέναντι στην κοινωνία.
Νοµίζω ότι οι διαδικασίες διαλόγου που ακολουθούνται έχουν
ένα περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα και υπάρχει πράγµατι ένα
έλλειµµα παρακολούθησης στο ποιος συµµετέχει, στο ποια είναι η άποψή του,
στο ποια είναι η συνέπεια των όσων έχουν κατατεθεί, µε το συµπέρασµα που
είναι η πολιτική απόφαση και ένα σωρό θέµατα σχετικά.
Θα πρότεινα στην κα Ορφανού αυτό το θέµα, που είναι ένα θέµα
ουσιαστικό και καθόλου τεχνοκρατικό, αλλά που είναι πολύ σηµαντικότερο
κατά την άποψή µου από τις δαπάνες δηµοσιότητας των επιµέρους
προγραµµάτων και ότι από την πλευρά της ουσίας έχει πολύ µεγαλύτερη
σηµασία ως δηµοσιότητα, ως διερεύνηση δηµοσιότητας αυτό, γιατί αφορά το
στενό πυρήνα των εταίρων που καλούνται να εφαρµόσουν τα προγράµµατα,
να συµπεριλάβει µέσα στη διερεύνηση των δράσεων που θα διεξαγάγει το
ΕΣΠΑ τέτοιου είδους δράσεις.
Είναι εύκολο πράγµα να εξουδετερώσεις κάποιον λέγοντας ότι
είναι ο συνήθης ύποπτος. Έχουµε συνήθεις υπόπτους σε διαδικασίες
διαλόγου στην εκπαίδευση στην Ελλάδα. Έχουµε όµως και µη συνήθεις
υπόπτους οι οποίοι σιγά - σιγά εξουδετερώνονται προς εκείνη τη µεριά και
δαιµονοποιούνται.
Εάν το θέµα είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων, τότε αυτό το θέµα
για µας δεν έχει ενδιαφέρον. Αν όµως αυτό που συζητάµε είναι η εκπαίδευση,
για µας το χτίσιµο ενός κλίµατος εµπιστοσύνης είναι πάρα πολύ ουσιαστικό.
∆εν µπορείς να ξεκινήσεις από διαφορετικό θεµέλιο και θέλω να επισηµάνω
ότι όσο δύσκολα χτίζεται αυτό το µέγεθος που λέγεται «εµπιστοσύνη» τόσο
αθρόα καταρρέει. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε και εµείς και να σας διαβεβαιώσουµε ότι κάνουµε
κάθε προσπάθεια. Θεωρούµε ότι ο εκπαιδευτικός είναι πρωταγωνιστής.
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Ξέρουµε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καµία δυνατότητα αλλαγής, πόσο µάλλον
ουσιαστικής αλλαγής χωρίς την ενεργό συµµετοχή του εκπαιδευτικού και
κρατάµε και σηµειώνουµε την παρατήρησή σας και την πρότασή σας να
ενεργοποιηθούµε και θεσµικά προς την υποστήριξη της διεξαγωγής του
διαλόγου.
Η κα Ορφανού.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Συγγνώµη, δεν είναι καθόλου τεχνοκρατικό αυτό που θα πω
και πριν όταν τόνισα τη σηµασία της δηµοσιότητας δεν ήταν τεχνοκρατικό.
Είπα ότι προσπαθήσαµε αυτά τα χρήµατα που ούτως ή άλλως διατίθενται
από τον κανονισµό να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση του να γίνονται
κοινωνοί όλοι των προγραµµάτων τα οποία υλοποιούνται και ψάξαµε να
βρούµε ποια είναι τα κατάλληλα µέσα δηµοσιότητας, γιατί είδατε τι σας είπα,
ότι όσο πιο πολλούς ενηµερώσεις θα τους φέρεις να συµµετέχουν στα
προγράµµατα.
Γι' αυτό το λόγο και θεωρήσαµε και είµαστε ανοιχτοί σε απόψεις,
ότι στην εποχή του internet είναι πολύ σηµαντικό να αξιοποιήσεις µέσα
κοινωνικής δικτύωσης, τους ιστότοπους, τους χώρους διαλόγου και να
δοθούν χρήµατα, που δεν είναι και κάτι ακριβό άλλωστε εκεί, για να µπορέσει
να δηµιουργηθεί βήµα διαλόγου και να προβληθούν οι δράσεις. Άρα είµαστε
προς αυτή την κατεύθυνση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλες ερωτήσεις – τοποθετήσεις; ∆εν σηµαίνει ότι τις
προσκαλώ, απλώς λέω αν υπάρχουν. Παρακαλώ λοιπόν τον εκπρόσωπο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
A. CECILIO: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να ακούσω
όλες τις παρεµβάσεις σήµερα το πρωί. Πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι
κάποια στιγµή πριν από το διάλειµµα αισθανόµουν ότι βρίσκοµαι σε µία
διαδικασία µετάβασης, χωρικής µετάβασης και χρονικής µετάβασης και ίσως
αυτό είναι η επιρροή του χώρου.
Αισθάνθηκα ότι µετέβην στην άλλη πλευρά του λόφου της
Ακρόπολης κάποιους αιώνες πριν στην αθηναϊκή αγορά και στις συζητήσεις
περί πολιτικής. Ενδιαφέρον, συναρπαστικό. Το πρόβληµα είναι ότι δεν είδα
σχεδόν καθόλου, σχεδόν τίποτα που να συνδέεται µε την ηµερήσια διάταξη
της σηµερινής Επιτροπής Παρακολούθησης και ακόµα λιγότερο µε τις
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ευθύνες αυτής της Επιτροπής Παρακολούθησης και επιτρέπω στον εαυτό
µου, εάν µου επιτρέπετε, να σας διαβάσω κάποια αποσπάσµατα που
αναφέρονται στον κανονισµό για την Επιτροπή Παρακολούθησης.
Πρέπει περιοδικά να θεωρεί και να εξετάζει την πρόοδο που
έχουν επιτευχθεί τα προγράµµατα βάσει των εγγράφων που έχουν υποβληθεί
από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. Πρέπει να εξετάζει τα αποτελέσµατα της
υλοποίησης, ιδιαιτέρως την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί.
Ακούσαµε την παρουσίαση. Μπορέσαµε να δούµε κάποια
στοιχεία, κυρίως ότι παρά το ότι υπήρχαν προσκλήσεις 1,2 εκατοµµυρίων
ευρώ, έχουµε δαπάνες 36,7, 1,8% δηλαδή. Κανείς δεν φαίνεται να ανησυχεί
µε αυτό. Φαίνεται ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα.
Άκουσα ότι χρειαζόµαστε περισσότερα χρήµατα. Χρειάζονται
περισσότερα χρήµατα γι' αυτό, χρειάζονται περισσότερα χρήµατα για εκείνο.
Πρέπει να είµαστε αξιόπιστοι. ∆εν µπορούµε να ζητάµε περισσότερα χρήµατα
όταν είµαστε ανίκανοι να δαπανήσουµε τα χρήµατα τα οποία έχουν ήδη δοθεί
και µετά από τρία χρόνια υλοποίησης αυτό το πρόγραµµα έχει ποσοστό
υλοποίησης 1,8% και κάποιος άκουσα να λέει ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να
έχει το 40% του ΕΣΠΑ, το οποίο σηµαίνει ότι η εκπαίδευση θα είχε βαθµό
υλοποίησης 0,01% ή 0,2%.Έχετε αυτό το ποσό, δεν έχει δαπανηθεί µετά από
τρία χρόνια και ζητάµε περισσότερα χρήµατα;
Άκουσα η αξιολόγηση δεν είναι η πανάκεια και τα χρήµατα δεν
είναι η λύση για τα πάντα, τουλάχιστον όταν δεν δαπανώνται και οι άνθρωποι
θέτουν ερωτήσεις, αλλά γύρω από αυτό το τραπέζι έχω αυτό το κενό µεταξύ
των προσκλήσεων που έχουν ξεκινήσει, 1,2 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτός είναι ο ρόλος της ∆ιαχειριστικής Αρχής και µετά υπάρχουν
παίκτες που πρέπει να κάνουν προκηρύξεις, να υπογράφουν συµβάσεις και
πρέπει να υλοποιούν επιτόπου τις δράσεις. Εκεί όµως η κατάσταση είναι
πολύ διαφορετική. Άκουσα ερωτήσεις, αλλά δεν δόθηκαν εξηγήσεις γι' αυτό το
κενό.
Είναι κάποιος γύρω από το τραπέζι που να ανησυχεί µε αυτό ή
δεν είναι κανένας υπεύθυνος εκτός από την κα Ορφανού; Νοµίζω ότι το να
βάζουµε στους δικούς τους ώµους το βάρος, καταρχήν είναι άδικο γιατί έχει
κάνει τεράστια προσπάθεια τους τελευταίους µήνες να επιταχύνει τα
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πράγµατα και πιστεύω ότι όλοι µας πρέπει να συµµετέχουµε σ' αυτή την
ευθύνη, να µοιραστούµε την ευθύνη. Και έχω την εντύπωση ότι όλοι κοιτάνε
παραδίπλα και δεν είδα καµία πρόταση. Καταρχήν καµία εξήγηση γιατί τα
πράγµατα είναι έτσι, έχουν έτσι και καµία πρόταση.
Το µόνο πράγµα που άκουσα και σηµείωσα τις λέξεις σήµερα το
πρωί, είναι ότι θα θέλαµε να δούµε αυτό, προτείνουµε, χρειαζόµαστε, θα
κάνουµε. Κανείς δεν λέει «κάνουµε, κάναµε». Μετά από τρία χρόνια – όχι 30 –
υλοποίηση βρισκόµαστε σήµερα και φαίνεται σαν να διαπραγµατευόµαστε το
επιχειρησιακό.
Ζητώ συγγνώµη, αλλά δεν το διαπραγµατευόµαστε αυτό το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Εφαρµόζουµε, υλοποιούµε και παρακολουθούµε
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Μπορούµε να θέσουµε ερωτήσεις και κάποιες
σωστά τέθηκαν. Είναι ο σχεδιασµός ακόµα κατάλληλος; Ας αξιολογήσουµε αν
είναι. Εάν όχι, ας το προσαρµόσουµε.
Αλλά πρέπει να πω ότι να ακούω ότι χρειαζόµαστε περισσότερα
χρήµατα, ένα από τα ερωτήµατα, ένα ερώτηµα για πολιτική ήταν το εξής:
ποιο είναι το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται στην εκπαίδευση στην
Ελλάδα; 5% ήταν ο στόχος.
Υπάρχει µια σύσταση του Συµβουλίου και της Επιτροπής προς
την Ελλάδα να αυξήσουν τις δαπάνες για την εκπαίδευση, για την παιδεία κ.
Πρόεδρε, αλλά τα χρήµατα δεν είναι τα πάντα. Η Ελλάδα σίγουρα θα
βελτιωθεί φέτος και ιδιαιτέρως του χρόνου, έστω και διατηρώντας τον
προϋπολογισµό, αφού θα πέσει έτσι κι αλλιώς το ΑΕΠ κατά 4%, το ποσοστό,
το µερίδιο της εκπαίδευσης θα αυξηθεί, είναι θετικό, αλλά εντάξει.
Αλλά ακόµα και αν είσαστε κάτω από το µέσο όρο του ΟΟΣΑ για
τις δαπάνες στην παιδεία συνολικά, παίρνω έναν τοµέα της παιδείας, η
ανώτατη παιδεία. Στην ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεστε στο µέσο όρο του
ΟΟΣΑ όσον αφορά τις δαπάνες, παραπάνω µε διορθώνουν, πάνω από το
µέσο όρο του ΟΟΣΑ.
Όσον αφορά τα αποτελέσµατα όµως είσαστε πάνω από το µέσο
όρο του ΟΟΣΑ; Όχι. Είστε πολύ πιο κάτω. Υπάρχει πρόβληµα για τα ποσά,
για τα κονδύλια, αλλά υπάρχει και πρόβληµα για την αποδοτικότητα και την
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αποτελεσµατικότητα, τον τρόπο που δαπανώνται τα χρήµατα. Και πρέπει να
δούµε πώς δαπανώνται τα χρήµατα.
Χρησιµοποιούµε τα χρήµατα των φορολογουµένων, ξέρετε ότι
κάθε φορά που δαπανάτε ένα ευρώ, αυτό το ευρώ έχει βγει από την τσέπη
κάποιου άλλου, κάποιου Έλληνα πολίτη που είδε τους φόρους του να
αυξάνονται προσφάτως και των φορολογουµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και υπάρχει πρόβληµα καταλογισµού ευθυνών και έρχοµαι σε
ένα από τα δύο στοιχεία της συζήτησης σήµερα που ήταν η ετήσια έκθεση
υλοποίησης. Ζήτησα ξεκάθαρα αυτή η έκθεση να υποβληθεί στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και να συζητηθεί και όχι να εγκριθεί δια της γραπτής
διαδικασίας, όπως γινόταν στο παρελθόν.
Και επέµενα σ’ αυτό, γιατί θεωρώ, ότι αυτό είναι µέρος του
ρόλου της Επιτροπής Παρακολούθησης και είναι ένα έγγραφο κλειδί αυτής
της Επιτροπής Παρακολούθησης, διότι πρέπει να είµαστε υπεύθυνοι,
υπόλογοι γι’ αυτά που κάνουµε.
Και οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης είναι ένας τρόπος να
δείξουµε τι κάναµε και τι δεν κάνουµε, αλλά δεν πρέπει να είναι µόνο µια
εικόνα, µια φωτογραφία, πρέπει να είναι µια εικόνα, µια φωτογραφία µε
εξηγήσεις.
Και η έκθεση περιλαµβάνει στοιχεία και θα δώσω και το λόγο
στους συναδέλφους µου να κάνουν σχόλια επιχειρήσεων’ αυτής, αλλά θα
θέλαµε να έχουµε και περισσότερες εξηγήσεις στο γιατί τα πράγµατα δεν
λειτουργούν, γιατί δεν πάνε και τι γίνεται για να λειτουργήσουν καλύτερα; Και
περίµενα αυτού του είδους τις αντιδράσεις από τα µέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης και προτάσεις και απαντήσεις, όχι µόνον ερωτήσεις.
Και πραγµατικά δεν άκουσα κάτι τέτοιο και αυτό µε απογοήτευσε
αρκετά, διότι αυτό είναι θέµα ευθύνης και παρεµπιπτόντως θα συνιστούσα και
ελπίζω να γίνει αυτή η ετήσια έκθεση υλοποίησης να αναρτηθεί και στην
ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού, γιατί είναι κι αυτό θέµα ευθύνης για τον
εξωτερικό κόσµο. Χρησιµοποιούµε χρήµατα των φορολογουµένων, πρέπει να
είµαστε υπόλογοι απέναντι στους πολίτες.
Υπήρξε ένα ερώτηµα σχετικά µε την ισότητα των φύλων, η
απάντηση που ήταν ενδιαφέρον. ∆εν έχω στοιχεία απέναντί µου, αλλά είµαι
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σχεδόν σίγουρος, γιατί αυτό είναι η γενική τάση, ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα
χαρακτηρίζεται από την υπερεκπροσώπηση των γυναικών.
Όταν µιλάµε, λοιπόν, για την ισότητα των φύλων και λέµε ότι
έχουµε περισσότερες γυναίκες εκπαιδευτές απ’ ότι άνδρες, σ’ αυτό τον τοµέα
δεν σηµαίνει ότι έχουµε µία ισορροπηµένη προσέγγιση γιατί οι γυναίκες
υπερεκπροσωπούνται.
Και όταν έχουµε ένα φύλο που υπερεκπροσωπείται αυτό το
οποίο κάνουµε είναι να αποκαθιστούµε την ισορροπία, γιατί η ισορροπία
πρέπει να λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και άκουσα και κάποιες
αναφορές

για

πιο

επιστηµονικούς

τοµείς

όπου

οι

γυναίκες

υποεκπροσωπούνται, αλλά πρέπει να σκεφτούµε και άλλους τοµείς πιο
κοινωνικούς όπου είναι οι άνδρες που υποεκπροσωπούνται.
Και γιατί; Γιατί θα πρέπει να λειτουργούµε µόνο υπέρ της µίας
κατεύθυνσης. Οι θετικές δράσεις πρέπει να απευθύνονται προς εκείνους που
υποεκπροσωπούνται είτε είναι άνδρες, είτε είναι γυναίκες. Πρέπει να
διασφαλίσουµε την ισορροπία των δύο φύλων. Η ισότητα των φύλων δεν είναι
µόνο δράσεις θετικές προς τις γυναίκες. Στις περισσότερες δραστηριότητες ναι
είναι και πρέπει να είναι, αλλά σ’ αυτό το συγκεκριµένο τοµέα πρέπει να
έχουµε µία ευρύτερη εικόνα και µια πιο ισορροπηµένη εικόνα για να
διασφαλίσουµε µία πιο ισορροπηµένη κατάσταση.
Για

τους

ROMA.

Άκουσα

κάποιες

παρεµβάσεις,

να

συµπληρώσω αυτά που είπε ο Τίµος, είχαµε συζητήσει µε τις ελληνικές αρχές
επί του θέµατος, η κατάσταση των ROMA είναι µία κατάσταση διακρίσεων, ας
είµαστε σαφείς και δεν καταπολεµάτε τις διακρίσεις απευθυνόµενοι µόνο προς
εκείνους οι οποίοι υφίστανται τις διακρίσεις, πρέπει να απευθυνθείτε και προς
εκείνους που κάνουν τις διακρίσεις, που τις επιβάλουν και αυτοί είναι οι
πληθυσµοί που δεν είναι ROMA.
Το να τους προστατεύετε µέσα σε γκέτο δεν τους προστατεύει,
προστατεύει και υποστηρίζει εκείνους που κάνουν τις διακρίσεις εναντίον
τους. Μπορούµε να το καταλάβουµε σε µία προσωρινή βάση να υπάρχουν
κάποιες συγκεκριµένες ειδικές λύσεις, αλλά όχι σε µακροχρόνιο ορίζοντα.
Μπορεί να είναι µόνο το πρώτο βήµα για µία πλήρη ένταξη, πλήρη
ενσωµάτωση στην κοινωνία.
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Και

γι’

αυτό

και

αντιστεκόµαστε

στην

συνέχιση

της

χρηµατοδότησης ειδικών δοµών που απευθύνονται στους ROMA. Ο
πληθυσµός των ROMA θα πρέπει να ωφελείται, να έχει το δικαίωµα να
ωφελείται από δοµές που χρησιµοποιούνται επίσης και από τους µη ROMA.
Αν δεν µπορούν θα πρέπει να δηµιουργήσουµε εµείς τις
συνθήκες για εκείνους να µπορούν απευθυνόµενοι στους ROMA και
απευθυνόµενοι και στους µη ROMA, στο λοιπό πληθυσµό, στα σχολεία, στον
τοµέα της υγείας, στον τοµέα της στέγασης, παντού.
Και αν δεν έχουµε τέτοια προσέγγιση θα αποτύχουµε. Και
είµαστε πρόθυµοι να το δούµε αυτό, αλλά θέλουµε µία συνεκτική στρατηγική
που θα περιλαµβάνει όλα αυτά τα στοιχεία και που θα απευθύνεται και στους
ROMA, αλλά και σε εκείνους που κάνουν τις διακρίσεις εναντίον τους.
Άκουσα
χρηµατοδοτούσαµε

ότι
στο

υπήρξαν
παρελθόν

κάποιες
και

δραστηριότητες
θα

µπορούσαµε

που
να

συγχρηµατοδοτήσουµε και τώρα. Είναι τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα για τους
ROMA, είναι η Βοήθεια στο Σπίτι, τα ακούω κάθε φορά που έρχοµαι στην
Αθήνα. Τώρα άκουσα για κάποιες δραστηριότητες για την εκπαίδευση των
καταναλωτών στα σχολεία. Ναι, εντάξει, τα είχαµε χρηµατοδοτήσει, αλλά
πρέπει κάτι να γίνει κατανοητό. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
είναι να είναι µοχλός, µόχλευση, να ξεκινάει τα πράγµατα και µετά να
µπαίνουν σε µια σειρά οι εθνικές πολιτικές.
Γιατί αν τα πράγµατα σταµατήσουν όταν εµείς σταµατήσουµε τη
χρηµατοδότηση από το ΕΚΤ, αυτό σηµαίνει ότι έχουµε αποτύχει στο στόχο
µας, ότι ήµασταν ανεπιτυχείς, ακόµη και αν οι δράσεις ήταν πολύ
ενδιαφέρουσες και είχαν πολύ καλά αποτελέσµατα, αν σταµατήσουν όταν
σταµατάει η συγχρηµατοδότηση, τότε έχουµε αποτύχει.
∆εν είναι απλό να λέµε, ότι εντάξει, επειδή δεν έχουµε
συγχρηµατοδότηση και είχαµε πριν, να έχουµε τώρα. Ο ρόλος του ESF είναι
να ξεκινάει, είναι σαν τα µωρά, τα µαθαίνεις να περπατάνε, τα µαθαίνεις να
κάνουν πράγµατα, αλλά µετά είναι µόνα τους, δεν τα παίρνεις από το χεράκι
µέχρι να γίνουν ενήλικες, µαθαίνουν όταν είναι ακόµα πολύ µικρά.
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Ξέρω ότι είµαι µακροσκελής, αλλά θα συνεχίσω µε ένα τελευταίο
σηµείο και µετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για το Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το Μνηµόνιο και τους όρους τους.
Οι όροι για εκείνους που συνέγραψαν το Μνηµόνιο είναι στόχοι
που ορίστηκαν για την χρηµατοοικονοµική υλοποίηση των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων µε ετήσιους στόχους για τα διάφορα ταµεία και αυτοί οι στόχοι θα
πρέπει να επιτευχθούν. Αυτό βεβαίως είναι προϋπόθεση για την εκταµίευση
των ταµείων κλπ.
Και προσπάθησα να πω και το έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά
το Μνηµόνιο, αυτός ο όρος είναι ο µόνος όρος που είναι κατά της λιτότητας, ο
µόνος όρος κατά της λιτότητας στο Μνηµόνιο. Όταν διαβάζει κάποιος το
Μνηµόνιο τι ζητάει; Σας ζητάει να δείτε τις δαπάνες σας και να µειώσετε τις
δηµόσιες δαπάνες. Να αυξήσετε την προ φορολογίας σας, να αυξήσετε την
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος φορολόγησης, αυτά είναι µέτρα
λιτότητας τα οποία ενδεχοµένως να επηρεάσουν αρνητικά τους ανθρώπους.
Και παράλληλα εµείς σας λέµε, σας εκλιπαρούµε να δαπανήσετε
χρήµατα, σας ζητάµε να δαπανήσετε όχι να µειώσετε τις δαπάνες σας. Είναι
το µόνο µέτρο του Μνηµονίου που σας ζητάµε να δαπανήσετε περισσότερα
χρήµατα.
Είναι αντιφατικό τρόπον τινά, αλλά δεν είναι τυχαίο, γιατί
αντιλαµβανόµαστε ότι σε µία τέτοια περίοδο είναι σχεδόν τα µόνα κονδύλια
που είναι διαθέσιµα και τα οποία µπορούν να αντισταθµίσουν τα µέτρα
λιτότητας και είναι και ένας τρόπος να προστατευτούν οι δαπάνες σ’ αυτούς
τους τοµείς.
Γιατί όταν λέµε, ότι πρέπει να επιτύχετε αυτούς τους στόχους, η
Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει και αυτός είναι όρος,
ότι η εθνική συγχρηµατοδότηση αυτών των δράσεων είναι εγγυηµένη. ∆εν θα
υπάρξει µείωση δαπανών σ’ αυτούς τους τοµείς.
Μπορείτε, λοιπόν, να συµπεράνετε ότι το Μνηµόνιο των
οικονοµικών και δηµοσιονοµικών πολιτικών τρόπον τινά προστατεύουν αυτά
που συγχρηµατοδοτούνται. Αυτοί οι τοµείς προστατεύονται και αποκλείονται
από τα µέτρα λιτότητας. Γιατί θεωρούµε ότι αυτοί είναι τοµείς όπου οι
µεταρρυθµίσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές ήταν απαραίτητες για να
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βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, αλλά και η ολοκλήρωση της ελληνικής
κοινωνίας και η δυνατότητα ενσωµάτωσης όλων στην ελληνική κοινωνία.
Πρέπει, λοιπόν, να δούµε αυτούς τους όρους µε διαφορετικό
ύφος, δεν είναι ένα πρόσθετο µέτρο λιτότητας. Αλλά βεβαίως πρέπει να
επιτευχθεί, γιατί αν δεν επιτευχθεί θα έχετε σοβαρό πρόβληµα, αλλά ο στόχος
είναι να υποστηρίξουµε.
Και όταν βλέπω ότι έχουµε 1,8% ποσοστό υλοποίησης, πρέπει
να ανησυχήσουµε, γιατί ενδεχοµένως και να µην επιτύχουµε αυτούς τους
στόχους. Και πρέπει να βρούµε µέτρα για να επιταχύνουµε και να κάνουµε
αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί.
Μπορούµε να συνεχίσουµε συζητώντας άλλα πράγµατα, αλλά
σε σχέση µ’ αυτή τη συζήτηση για την παρακολούθηση της υλοποίησης και
µία συζήτηση πιο προσανατολισµένη στην πολιτική, µπορούµε να φτάσουµε
στο τέλος της συνάντησης και να κάνω µια πρόταση συγκεκριµένη.
Λυπάµαι

που

ήµουνα

µακροσκελής,

αλλά

αισθάνθηκα

υποχρεωµένος να κάνω αυτές τις διευκρινίσεις σε κάποιες περιπτώσεις και να
κάνω σχόλια και παρατηρήσεις σε άλλα. Τώρα αν µου επιτρέπετε να
δώσουµε το λόγο και στους συναδέλφους µου για πιο συγκεκριµένες
παρατηρήσεις για να µπορέσουν να κάνουν παρατηρήσεις σε διάφορα σηµεία
της ηµερήσιας διάταξης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν θέλετε να δώσουµε σε άλλον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ευχαρίστως. Θα πρότεινα να κάνουµε το εξής, να συζητήσουµε,
πράγµατι η έγκριση της ετήσιας έκθεσης 2009 είναι σηµαντικό κοµµάτι της
σηµερινής διαδικασίας, προτείνω να συζητήσουµε πρώτα αυτό, να µας την
παρουσιάσει ο κ. Σοφοκλής Γώγος. Και στη συνέχεια να έχουµε κάποια
σχόλια στις πρώτες, δεν θέλετε; Βλέπω, παρακαλώ.
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Συγνώµη κ. Πρόεδρε, Φραγκούλης από Γενική ∆ιεύθυνση
Απασχόλησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εντύπωση που µας δόθηκε
τουλάχιστον κοινά, τουλάχιστον σ’ αυτή την πλευρά του τραπεζιού είναι, ότι η
παρουσίαση της κας Ορφανού ενσωµάτωσε και τις διάφορες διαστάσεις της
ετήσιας έκθεσης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ενσωµάτωνε βεβαίως, ενσωµάτωνε όλες τις διαστάσεις της
ετήσιας έκθεσης, αλλά ο κ. Γώγος, θέσατε κάποια ερωτήµατα συγκεκριµένα
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αν κατάλαβα καλά από την τοποθέτηση, π.χ. έχουµε να απαντήσουµε σε
ερωτήµατα, όχι να απαντήσουµε να σχολιάσουµε ή να συζητήσουµε το θέµα
του χαµηλού ποσοστού υλοποίησης.
Σ. ΓΩΓΟΣ: Ναι, συµφωνώ κατ’ αρχήν και µε την τοποθέτηση του κ.
Φραγκούλη ότι αυτή τη στιγµή στην ετήσια έκθεση έχει περιληφθεί,
περιλαµβάνεται όλη η παρουσίαση αυτή που έχει κάνει η κα Ορφανού για τη
µέχρι τώρα υλοποίηση.
Η έκθεση αυτή έχει σταλεί στα µέλη της Επιτροπής εδώ και 15
µέρες, φαντάζοµαι έχει διαβαστεί. Απλώς να υπενθυµίσω εδώ ο κανονιστικό
πλαίσιο αυτής της ετήσιας έκθεσης και την βασική της δοµή, απλώς να το
υπενθυµίσω αυτό, για να µπορέσει να γίνει µετά µια συζήτηση.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Κανονισµό 1083 του Συµβουλίου για
τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, τον Εφαρµοστικό Κανονισµό της Επιτροπής 1828,
τον Ν. 314 και το Ν. 3840 που ενισχύει τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ, η Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και δια
βίου Μάθηση συντάσσει για κάθε έτος ετήσια έκθεση των πεπραγµένων της
εφαρµογής και υλοποίησης του Προγράµµατος, η οποία αποστέλλεται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέχρι το τέλος του α’ εξαµήνου του εποµένου έτους. Γι’
αυτό άλλωστε γίνεται αυτή η Επιτροπή για να εγκρίνει ακριβώς αυτή την
ετήσια έκθεση του 2009.
Πολύ σύντοµα θα αναφερθώ στη δοµή αυτής της ετήσιας
έκθεσης για το έτος 2009 η οποία βασίστηκε στο υποδεικνυόµενο πρότυπο
έκθεσης από σχετική εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισµού του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και περιλαµβάνει τις ακόλουθες
ενότητες.
Στο

1ο

Κεφάλαιο

παρουσιάζεται

συνοπτικά

η

πρόοδος

υλοποίησης του συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε φυσικούς και
οικονοµικούς όρους, καθώς και όλες οι αναλυτικές πληροφορίες για τα βήµατα
που γίνονται, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αποτελεσµατική
εφαρµογή του προγράµµατος.
Στο 2ο Κεφάλαιο αποτυπώνεται η ως τώρα συµβολή του
Προγράµµατος στο ΕΣΠΑ, στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την κοινωνική
ενσωµάτωση, στο εθνικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων, καθώς και στις
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ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως η πολιτική της Λισσαβόνας, η ευρωπαϊκή
στρατηγική για την απασχόληση. Επίσης γίνεται αναφορά στην αντιµετώπιση
των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος.
Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται αναλυτική επισκόπηση της προόδου
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ανά άξονα προτεραιότητας.
Σηµειώνεται ότι το κεφάλαιο έχει δοµηθεί σε θεµατικές ενότητες τριάδων
αξόνων προτεραιότητας, που αντιστοιχεί στις τρεις κατηγορίες περιφερειών
του ΕΣΠΑ, δεδοµένου ότι υπάρχουν κοινοί ειδικοί στόχοι και κοινές δράσεις
ανά τριάδα.
Σε κάθε θεµατική ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία φυσικού
αντικειµένου µε δείκτες παρακολούθησης και οικονοµικού αντικειµένου για
κάθε επιµέρους άξονα προτεραιότητας.
Και τέλος στο 4ο Κεφάλαιο αναλύονται σηµαντικά οριζόντια
θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος,
όπως τα θέµατα τεχνικής βοήθειας, πληροφόρησης και δηµοσιότητας και
υλοποίησης των αρχών της EQUAL κλπ.
Αν θέλαµε µία έτσι γενική επισήµανση να κάνουµε για την
πορεία υλοποίησης του προγράµµατος όπως περιγράφεται στην έκθεση για
το 2009 είναι γεγονός, ότι µέσα στο ’09 και ιδιαίτερα κατά το τελευταίο 4µηνο
του έτους υπήρξε καθυστέρηση στην πορεία υλοποίησης του προγράµµατος,
η οποία οφείλεται τόσο στην προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών
της 4ης Οκτωβρίου, όσο και στη µετέπειτα περίοδο που µεσολάβησε µέχρι την
ανάληψη καθηκόντων και την πλήρη ενηµέρωση της νέας πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου παιδείας.
Στη συνέχεια και πάντα µέσα στο πλαίσιο των εγκεκριµένων
στόχων και στρατηγικών επιδιώξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
αναδιαµορφώθηκαν

ορισµένες

κατηγορίες

παρεµβάσεων

που

ήδη

περιλαµβάνονταν στο έγγραφο εξειδίκευσης του προγράµµατος, ώστε να
ανταποκριθούν στις νέες πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες.
Από την αρχή του έτους 2010 υπάρχει µια έντονη ενεργοποίηση
όπως αναφέρθηκε η κα Ορφανού του Προγράµµατος µε την έκδοση ενός
µεγάλου αριθµού προσκλήσεων από την αρχή του νέου έτους, αλλά
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παράλληλα και την ενδυνάµωση της συνεργασίας της ΕΥ∆ και των άλλων
υπηρεσιών

και

του

Υπουργείου,

αλλά

και

µε

άλλα

Επιχειρησιακά

αναφέροµαι

τώρα

στην

Προγράµµατα.
Αυτό

πολύ

συνοπτικά,

πορεία

υλοποίησης του Προγράµµατος, πιο εξειδικευµένα είχε κάνει αυτή την
παρουσίαση το πρωί η κα Ορφανού δεν νοµίζω, ότι έχω να προσθέσω κάτι
άλλο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο στον κ. Κουκουλιά εκπρόσωπο της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού.
κ. ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Νοµίζω ότι είναι µία καίρια στιγµή
στην οποία πρέπει να κάνω ορισµένες τοποθετήσεις µετά και από την
εισήγηση του κ. Cecilio πάνω σε ορισµένες αρχές οι οποίες διέπουν αν θέλετε
και το νόµο που ψήφισε η Κυβέρνηση και αναφέροµαι στο Ν. 3845 για την
εφαρµογή του Προγράµµατος Σταθερότητας.
Είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστηµα η ∆ιαχειριστική
Αρχή, αλλά και η Ειδική Γραµµατέας έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την
επιτάχυνση όλων των διαδικασιών. Συνολικά όπως ανεφέρθη προηγουµένως
απέναντι σε όλες τις πολιτικές του προγράµµατος σταθερότητας οι
διαρθρωτικές πολιτικές αντίθετα µε τις προηγούµενες επιβάλουν επιτάχυνση
και των δαπανών και υλοποίησης των έργων.
Υπάρχουν στόχοι και οι στόχοι αυτοί αναφέρονται και στον
νόµο, αλλά και στα συµπεράσµατα της ετήσιας συνάντησης την οποία σας
απέστειλαν οι συνάδελφοι από τις Βρυξέλλες. Σύµφωνα µε το νόµο, λοιπόν,
σε σύνολο Ταµείων ∆ιαρθρωτικών για το 2010 έως το 2013 υπάρχουν
συγκεκριµένα ποσά.
Εµείς σε συνεργασία µε τους συναδέλφους των Βρυξελλών
εξειδικεύσαµε

αυτούς

τους

στόχους

σε

επίπεδο

προγραµµάτων.

Οµολογουµένως για το δικό σας πρόγραµµα υπάρχει ένας στόχος αρκετά
φιλόδοξος, τα οποία τα έχετε αναφέρει και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω
εγώ.
Επειδή αντιλαµβανόµαστε ότι σ’ αυτή τη φάση, πέραν από τα
όποια συστήµατα διαχείρισης και παρακολούθησης ίσως ένα καίριο σηµείο
είναι η επιτάχυνση της χρηµατοδότησης, µέσα στο νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι
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µπορείτε να δείτε να στο Παράρτηµα 4, ότι υπάρχει η υποχρέωση της
διασφάλισης

πιστώσεων

συγχρηµατοδότηση

των

από

τον

προϋπολογισµό

∆ιαρθρωτικών

Ταµείων

για

ποσά

τα

την

εθνική

οποία

θα

διοχετευτούν σε ειδικό κεντρικό λογαριασµό.
Αυτό σηµαίνει ότι τα ποσά τα οποία προβλέπονται για την
επίτευξη των στόχων όλων των προγραµµάτων φέτος είναι διασφαλισµένα. Η
ανησυχία η δική µας είναι, αν θέλετε, γιατί έχουµε ορισµένα κοµβικά σηµεία
και κοµβικά σηµεία για µας είναι οι ∆ιευθύνσεις Οικονοµικού των Υπουργείων
και η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του δικού µας Υπουργείου.
Όταν,

λοιπόν,

δεν

νιώθουµε

πίεση

και

εκνευρισµό για

επιτάχυνση διαδικασιών απ’ αυτές τις υπηρεσίες πραγµατικά τότε αρχίζουµε
να νιώθουµε ανησυχία για το αν οι φιλόδοξοι στόχοι τους οποίους έχουµε
βάλει µπορούµε να τους επιτύχουµε.
Άρα
υπάρχουν,

η

υπάρχει

χρηµατοδότηση
ένα

σύστηµα

είναι

διασφαλισµένη.

monitoring

του

Οι

στόχοι

Προγράµµατος

Σταθερότητας σε εβδοµαδιαία βάση το οποίο πολιτικά ανεβαίνει και σε πολύ
υψηλό επίπεδο.
Από εκεί και πέρα εκείνο που αν θέλετε αποτελεί και για µας και
κάνουµε µια έκκληση, οι ∆ιαχειριστικές Αρχές είναι οι αρχές οι οποίες
διαµορφώνουν τους κανόνες βάσει των οποίων λειτουργεί το όλο σύστηµα,
αλλά οι δικαιούχοι, οι ενδιάµεσοι φορείς, οι διευθύνσεις του δηµοσίου οι
οποίες αναλαµβάνουν και οι οργανισµοί να υλοποιήσουν τα προγράµµατα
απαιτείται να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο και µάλιστα και κάτι
άλλο.
Κάθε ευρώ θα είναι ανταποδοτικό, δηλαδή δεν θα πληρώνει το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων αστοχίες οι οποίες στη συνέχεια θα
παρεµποδίζουν την αρχή πιστοποίησης να υποβάλει αίτηµα πληρωµής για
εκταµίευση στην ΚΟΜΙΣΙΟΝ. Θα είναι όλα τακτοποιηµένα και έναντι αν θέλετε
αυτού του ευεργετήµατος θα υπάρχουν αν θέλετε και ορισµένες ποινές µε την
έννοια ότι στον ειδικό αυτό λογαριασµό θα κρατάµε για ένα χρονικό διάστηµα
ενός ή δύο µηνών τα ποσά σε αυτές τις ΣΑΕ που η ∆ιαχειριστική Αρχή σε
συνεργασία δηλαδή µε την ∆ιαχειριστική Αρχή θα διαφυλάττουµε για το
συγκεκριµένο πρόγραµµα και για όλα τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ.
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Εάν µέσα σ’ αυτούς τους δύο µήνες δεν µπορέσει ο
συγκεκριµένος φορέας µέσω της ΣΑΕ του να απορροφήσει αυτά τα χρήµατα,
ενώ αντίθετα έχουµε αιτήµατα επιτάχυνσης από άλλους φορείς και από άλλα
Υπουργεία, θα είµαστε στη δυσάρεστη θέση τότε να σας ανακοινώνουµε, ότι
θα αφαιρούµε, θα αναιρούµε τις πιστώσεις µέσα απ’ αυτό το λογαριασµό στα
συγκεκριµένα προγράµµατα και θα τα διαθέτουµε σε εκείνα τα προγράµµατα
και σε εκείνους τους φορείς οι οποίοι µε ώριµα έργα, µε διαδικασίες και
δαπάνες επιλέξιµες θα µπορούν να προβαίνουν σ’ αυτές τις διαδικασίες.
Θα έχετε τη δυνατότητα συνεπώς όχι απλώς διασφάλισης των
χρηµάτων του στόχου σας, αλλά και µε υπερδέσµευση αυτών. Αυτό σηµαίνει
ότι θα λειτουργήσουµε µε µία ανταγωνιστική αν θέλετε πολιτική σε όλο το
ΕΣΠΑ. Θα προσπαθήσουµε να διαφυλάξουµε κάποια µίνιµουµ εις τρόπον
ώστε να εφαρµοστούν οι πολιτικές, αλλά πέρα από τις πολιτικές όπως
καταλαβαίνετε οι στόχοι οι οποίοι υπάρχουν σε ένα νόµο της Κυβέρνησης ο
οποίος ελέγχεται και ο οποίος µας υποχρεώνει εµάς σε µηνιαία βάση να
ετοιµάζουµε εκθέσεις απολογισµού σε ελεγκτές της ΚΟΜΙΣΙΟΝ για την
παρακολούθηση κι αυτών των θεµάτων δεν µπορεί από τούδε και στο εξής να
λειτουργήσει µε το ίδιο πνεύµα που έχουµε λειτουργήσει µέχρι σήµερα. Σας
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Ένα σχόλιο από την κα Ορφανού.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Θα ήθελα να πω πρώτα απ’ όλα, να απευθύνω ένα ευχαριστώ
έµµεσα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στο Υπουργείο Οικονοµίας,
διότι διατυπώνετε µε την αυστηρότητα που έχουµε ανάγκη να διατυπωθεί και
τη δική µας αγωνία.
Αξίζει να δώσω µια εικόνα. Κάθισα και µέτρησα γιατί µας
ζητήθηκε από το Γραφείο του Πρωθυπουργού ένα σηµείωµα πόσα βήµατα
χρειάζονται από τη στιγµή που έχεις µια πολύ ωραία ιδέα να χρηµατοδοτήσεις
µία δράση µέχρι την ώρα που στο ΟΠΣ θα φαίνονται δαπάνες.
Τα µέτρησα τα βήµατα ανάλογα µε το πού µπορεί να υπάρξει
πρόβληµα. ∆υστυχώς τα βήµατα είναι 19, δηλαδή πρέπει να περάσεις από 19
διαδικαστικά βήµατα από τη στιγµή που έχεις µια πάρα πολύ ιδέα, όπως
είπατε, α, γιατί δεν κάνατε αυτό το πρόγραµµα µέχρι τη στιγµή που θα δεις
δαπάνες στο ΟΠΣ.
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Στα 19 αυτά βήµατα µπορεί να σου προκύψουν 19 προβλήµατα.
Και λογοδοτεί η ∆ιαχειριστική Αρχή γι’ αυτά τα 19 προβλήµατα. Η
∆ιαχειριστική Αρχή σ’ αυτά τα βήµατα έχει συµµετοχή στα 4, δηλαδή τα
µέτρησα τα 19 και είδα 4, προσέξτε να δείτε τώρα.
Στα υπόλοιπα 15 διαδικαστικά βήµατα, τώρα δεν έχει νόηµα,
είχα σκοπό να είχα προλάβει να τα παρουσιάσω, αλλά δεν ήταν ώριµο ακόµα,
µεσολαβούν οι φορείς που έχουν την ιδέα, οι αξιολογητές τους οποίους τους
καλείς να κάνουν τη δουλειά τους, η ∆ιεύθυνση Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων να εγγράψει έναν αριθµό σε µια συλλογική απόφαση που
µπορεί να της πάρει 1,5 µήνα, να κάνει µια απλή εγγραφή.
Ο ∆ικαιούχος που δεν συγκαλείτε το ∆ιοικητικό του Συµβούλιο
γιατί για κάποιο λόγο που εµείς προσπαθούµε να το απλοποιήσουµε στο
Υπουργείο Παιδείας για κάθε βήµα που κάνει, για το έτσι που κάνει χρειάζεται
∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενώ θα µπορούσες γι’ αυτό βάζεις ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο για να αποφασίζει αυτός, δεν χρειάζεται ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε
κάθε τι.
Το γεγονός ότι δεν έχεις ένα µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
άρα δεν συνεδριάζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ο υπάλληλος που άφησε στο
συρτάρι του κάτι γύρω στον 1,5 µήνα και δεν είχε καταλάβει ότι πρέπει να το
υποβάλει.
Λοιπόν, αυτά τα πράγµατα δεν τα λέω για να κινδυνολογήσω,
αλλά για να σας δηµιουργήσω µια αισιοδοξία, ότι αφού την είδαµε την εικόνα
µε τα 19 της βήµατα, γιατί για πρώτη φορά τα µετρήσαµε και για πρώτη φορά
είδαµε που κολλάει το σύστηµα, ξέρουµε να κάνουµε, θα πω έναν αγγλικό
όρο γιατί δεν ξέρω τον επιτυχή ελληνικό όρο, το trouble shooting του
συστήµατος, εντοπίσαµε που υπάρχει το πρόβληµα.
Είναι ευτυχές γεγονός, ότι αυτή τη στιγµή ο Γενικός Γραµµατέας
που είναι αρµόδιος και για τον φορέα χρηµατοδότησης, αλλά και για έναν
πολύ σηµαντικό φορέα υλοποίησης έχει πολύ καλή γνώση του τι σηµαίνει
ΕΣΠΑ και από την προηγούµενη εµπειρία του και έχουµε µια πολύ καλή
συνεργασία να δούµε και θεσµικά τι πρέπει να απλοποιηθεί και είναι και
επιτέλους ευτυχές το γεγονός, ότι όλοι οι φορείς υλοποίησης έχουν επιτέλους
∆ιοικητικά Συµβούλια µε πολύ ανοιχτά µυαλά, αλλά πράγµατι και είναι κρίµα
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που οι κοινωνικοί εταίροι ήρθαν, είπαν την άποψή τους και έφυγαν και πρέπει
κι αυτό να καταγραφεί.
Αν ήταν, λοιπόν, εδώ αφού είναι οι φωνές ανθρώπων που
συµµετέχουν θα καταλάβαιναν πως χρειάζεται η συµµετοχή όλων σ’ αυτό το
σύστηµα. Εν πάση περιπτώσει για να κλείσω από το σύστηµα των 19
βηµάτων αυτή τη στιγµή ποιους συµµάχους θέλουµε να έχουµε και ποιους
έχουµε;
Έχουµε τους υπαλλήλους της ∆ιαχειριστικής Αρχής που αφού
τελείωσαν το κλείσιµο του Γ’ ΚΠΣ θα είναι εκεί να περνούν δαπάνες ή να
ελέγχουν έγγραφα µέσα σε µια εβδοµάδα απ’ ότι τους έρχονται ή τουλάχιστον
έτσι έχουν δεσµευτεί να κάνουν.
Έχουµε συµµάχους το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου που
ελέγχει και το φορέα χρηµατοδότησης, ελέγχει και την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής έτσι ώστε πάρα πολύ γρήγορα να κατατίθενται τα ζητήµατα.
Έχουµε ελπίζω συµµάχους τη ∆ιοίκηση του ΟΕΚ, τη διοίκηση
του ΕΚΕΠ, δεν ξέρω αν βλέπω άλλες ∆ιοικήσεις εδώ. έχουµε συµµάχους τη
ΓΕΓΕΤ, έχουµε αρκετούς συµµάχους εδώ και ελπίζω να έχουµε και το
Υπουργείο Οικονοµίας να πιέσει λίγο το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Από εκεί και πέρα κατά τα λοιπά εµείς παλεύουµε, απλοποιούµε
διαδικασίες, αλλά αν δεν καταλάβουν όλοι ότι πρέπει όλοι να συµµετέχουν
ένας κρίκος της αλυσίδας να κολλήσει, τελείωσε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα δώσω το λόγο στο Υπουργείο Οικονοµίας, το σηµαντικότερο
σύµµαχό µας και µετά στον ακόµη πιο σηµαντικό αν θέλει ο κ. Cecilio να κάνει
κάποια τοποθέτηση συµπληρωτική πριν δώσω το λόγο στους συνεργάτες
του.
κ. ΓΟΥΛΙΑΣ: Να µε συγχωρήσετε για ένα λεπτό, θα σας έλεγα ότι από τους
κοινωνικούς εταίρους η ΓΣΕΕ είναι εδώ δεν έφυγε και είναι εδώ και κατά τη
διάρκεια όλης της ποιότητας ανάπτυξης του Επιχειρησιακού και θα είναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το έχουµε σηµειώσει και ευχαριστούµε.
ΜΕΛΟΣ: Και η ΟΙΕΛΕ είναι εδώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Ναι και το Τεχνικό Επιµελητήριο είναι και επίσης από την

ΟΛΜΕ νοµίζω ότι σας ενηµέρωσε ότι είχε µια συγκεκριµένη …
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κ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ: Μία ολιγόλεπτη αν θέλετε διευκρίνιση που µπορεί να
προσθέσει περισσότερο σ’ αυτή την προσπάθεια της διεύρυνσης του alliance
που λέµε τώρα.
Αυτός ο λογαριασµός σκεφτόµαστε και έχουµε προτείνει να είναι
συνδιαχειριζόµενος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αν η ∆ιαχειριστική Αρχή και πέρα
από τα όσα προβλέπει το σύστηµα διαχείρισης, τεχνικά δελτία, εντάξεις,
προεντάξεις και όλα αυτά τα συστήµατα και τα βήµατα που απαιτούνται µας
διαβεβαιώνει ότι η δαπάνη ενός φορέα ουσιαστικά είναι επιλέξιµη και
ικανοποιεί κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθήσουν αργότερα αν
θέλετε την όλη γραφειοκρατία που προβλέπεται, θα έχουµε τη δυνατότητα µε
έγγραφο της ∆ιαχειριστικής Αρχής ή και µε ηλεκτρονική αν θέλετε υποβολή
αυτού του αιτήµατος να το προχωράµε στις δηµόσιες επενδύσεις, ώστε να
πραγµατοποιούνται

οι

πληρωµές

αν

θέλετε

και

στη

συνέχεια

να

ακολουθούνται τα βήµατα της γραφειοκρατίας των συστηµάτων, ώστε
παράλληλα να προλαβαίνουµε τα αιτήµατα πληρωµής που γίνονται σε 3-4
φορές χρονικά το χρόνο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Πράγµατι πολύ καλή. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, θα µιλήσει ο κ. Cecilio ή κάποιος συνεργάτης του;
A. CECILIO: Πολύ – πολύ σύντοµα. Εκτιµούµε πάρα πολύ τις προσπάθειες
που έχουν γίνει από το Υπουργείο Οικονοµικών κυρίως ως προς την
επιτάχυνση

των

διαδικασιών,

πρόκειται

πραγµατικά

για

ένα

σχέδιο

Υπουργικής Απόφασης το οποίο επιταχύνει όλες τις διαδικασίες, τις κάνει
βραχύτερες και ελπίζω, ότι αυτό πράγµατι θα µπορέσει να βελτιώσει
ουσιαστικά ολόκληρη τη διαδικασία.
Υπάρχει όµως κάτι που πρέπει να πούµε. Μπορεί να αλλάξετε
όλες τις διαδικασίες, µπορεί να τις συντοµεύσετε όλες τις διαδικασίες, αλλά
πρέπει οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι αν υπάρξουν καθυστερήσεις θα
υπάρχουν ποινές, κυρώσεις. ∆εν µπορεί να συνεχίσετε να πιστεύετε ότι
εγκρίνετε ένα έργο και κάνετε πρόσκληση και εκδήλωση ενδιαφέροντος και
περνάνε έξι µήνες χωρίς να υπογραφεί καµία σύµβαση και χωρίς να
υλοποιηθεί καµία δράση. Όχι.
Έχετε ένα µήνα για την υλοποίηση, αλλιώς δεν λαµβάνετε πλέον
χρήµατα, διότι το πρόβληµα είναι ότι βλέπουµε, ότι δεσµεύονται τα χρήµατα
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και η βασική ανησυχία των ανθρώπων φαίνεται να είναι να δεσµευτούν τα
χρήµατα για τις δικές τους δράσεις και από τη στιγµή που θα δεσµευτούν τα
χρήµατα χαλαρώνουν, πηγαίνουν στην παραλία για µπάνιο και λένε, δεν
πειράζει, θα τα πούµε το Σεπτέµβριο.
Αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί έτσι, γιατί ξεκινάµε συζητήσεις για
την επόµενη προγραµµατική περίοδο και ξεκινάµε για το έτος µετά από το
2013. Όλα τα κράτη – µέλη έχουν προβλήµατα, ίσως όχι στο επίπεδο των
ελληνικών προβληµάτων, όλα τα κράτη όµως έχουν σοβαρά προβλήµατα µε
τον προϋπολογισµό τους και φυσικά διστάζουν να συµβάλλουν στον
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα κράτη προσπαθούν να
βρουν τρόπους να πληρώσουν λιγότερα.
Θα θέλαµε, λοιπόν, διαρθρωτικές πολιτικές και συγκεκριµένα για
την απασχόληση και την παιδεία να αποτελέσουν σηµαντικό µέρος του
ευρωπαϊκού προϋπολογισµού γιατί πιστεύουµε ότι αυτό είναι πάρα πολύ
σηµαντικό για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την οικονοµία µας
και για την ανταγωνιστικότητά µας µε τους διεθνείς εταίρους µας.
Όταν έχουµε, λοιπόν, 27 κράτη – µέλη τα οποία κάθονται γύρω
από το τραπέζι των διαπραγµατεύσεων και επιπλέον το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα πρέπει να παλέψουµε για περισσότερα χρήµατα για τις
πολιτικές απασχόλησης και παιδείας, γιατί λέµε ότι χρειαζόµαστε περισσότερα
και θα το πούµε, αλλά η απάντηση θα είναι περισσότερα για ποιο πράγµα;
∆εν µπορέσατε να τα δαπανήσετε ως τώρα γιατί ζητάτε περισσότερα
χρήµατα;
Και ποια θα είναι, λοιπόν, η ελληνική θέση στο τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων όταν θα ζητά χρήµατα τη στιγµή που µετά από τρία
χρόνια έχει δαπανήσει το 3%-4%-5% µίας κατανοµής 7ετούς; Ποια είναι η
αξιοπιστία λοιπόν ενός κράτους – µέλους το οποίο ζητά υποστήριξη, ζητά
αρωγή τη στιγµή που αντιµετωπίζει µία κατάσταση, όπου υπάρχει ένας
υποστηρικτικός µηχανισµός και βεβαίως πρέπει όλοι να πληρώνουν κάποιο
τόκο, αλλά ταυτόχρονα έχετε τεράστια ποσά χρηµάτων για τα οποία δεν
πληρώνετε τόκους, είναι επιχορηγήσεις, δεν είναι δάνεια, είναι χρήµατα τα
οποία σας δίνονται ως επιχορήγηση για το τίποτα, χρήµατα δηλαδή τα οποία
σας δίνονται και εσείς δεν τα δαπανάτε. Και ταυτόχρονα βγαίνετε έξω στις
αγορές για να βρείτε χρήµατα.
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Ποια είναι, λοιπόν, η λογική; Πρόκειται για συλλογική ευθύνη,
δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας ή του Υπουργείου Οικονοµίας, είναι
συλλογική η ευθύνη, είναι ευθύνη όλων των παραγόντων που εµπλέκονται σ’
αυτή τη διαδικασία. Ο κάθε ένας από εµάς θα πρέπει να καταβάλει τις δικές
του προσπάθειες.
Τους τελευταίους έξι µήνες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής έχουµε κάνει πολλά και σας συµπαραστεκόµαστε και µάλιστα
έχουµε ενσωµατώσει αυτό τον όρο στο µνηµόνιο για τις οικονοµικές πολιτικές,
έτσι ώστε να προστατεύσουµε αυτό τον τοµέα, έτσι ώστε αυτοί οι τοµείς να
µην υποβληθούν σε περιορισµούς, σε περικοπές στον προϋπολογισµό. Και
αυτό το υπερασπιζόµαστε µε πάθος.
Είµαστε, λοιπόν, εδώ από δική µας πλευράς, διευκολύνουµε και
είµαστε σε θέση να διευκολύνουµε και να ρυθµίζουµε τα πράγµατα και ως
προς τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης για να κάνουµε τη ζωή σας
ευκολότερη. Αυτή είναι µία προσπάθεια όλων µας και έχουν γίνει πολλές
προσπάθειες, αλλά δεν είναι αρκετές. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα.
Και για το τέλος του 2010 πιστεύω επειδή είµαι αισιόδοξος, αλλά
όσο περνά ο καιρός γίνοµαι όλο και λιγότερο αισιόδοξος, ίσως να επιτύχετε το
στόχο που ορίζετε στο Μνηµόνιο, αλλά έχω σοβαρές αµφιβολίες για το στόχο
σας για το 2011 ο οποίος είναι πολύ υψηλότερος. Και αν δεν επιταχύνετε και
δεν µιλώ για διπλασιασµό, µιλάω για πολλαπλασιασµό των προσπαθειών
σας, αλλιώς δεν θα µπορέσετε να επιτύχετε τον στόχο του 2011 και µετά τι θα
γίνει; Αυτό το αφήνω να το σκεφτείτε.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Μόνο µία µικρή παρατήρηση για το 2011. Το 2011 και πρέπει
να ακουστεί η δέσµευση είναι 587 εκατοµµύρια, ποτέ ένα πρόγραµµα δεν έχει
απορροφήσει 587 εκατοµµύρια τουλάχιστον έτσι ξέρω. Ωστόσο, αυτό είναι και
το αισιόδοξο, εάν προχωρήσουµε µε τους ρυθµούς που ξεκινήσαµε, εάν
απλοποιηθούν οι διαδικασίες, εάν γίνει συναίσθηση σε όλους ότι όλοι
τρέχουµε, κανένας δεν κρατάει τίποτα στο συρτάρι του ή στο ∆ιοικητικό του
Συµβούλιο, κάναµε έναν πρόχειρο υπολογισµό και από τα 587 ξέρουµε τα
290 που θα πάνε, είναι δεδοµένες δαπάνες.
Για τα υπόλοιπα δεν σηµαίνει ότι δεν ξέρουµε που θα πάνε,
υπάρχει σειρά δράσεων, αλλά καταλαβαίνετε ότι ξέρεις από τα 587 ότι τα 290
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δεν είναι και ότι καλύτερο, είναι κάτι σηµαντικό, αλλά δεν είναι ό,τι καλύτερο.
Πρέπει να γίνει σε όλους συναίσθηση και µιλάω αόριστα, δεν ξέρω αν είναι
εδώ όλοι οι αποδέκτες, ότι τώρα τρέχουµε όλοι, συγνώµη που κινδυνολογώ,
αλλά βρήκα κι εγώ βήµα να πω λίγο τον πόνο µας εδώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ θερµά.
Χ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Κατανοώ απόλυτα, έχω απόλυτη
επίγνωση του πλαισίου µέσα στο οποίο καλούµαι να εκφράσω µία όσο γίνεται
πιο σύντοµη παρέµβαση είναι ήδη 3:00 η ώρα, είναι όλοι κουρασµένοι
φαντάζοµαι, αλλά νοµίζω θα ήταν χρήσιµο και από την πλευρά µου να
συµπληρώσω τα κατ’ αρχήν σχόλια και τις παρατηρήσεις που εξέφρασε ο κ.
Cecilio, ο οποίος έδωσε νοµίζω εύγλωττα, εξέφρασε την πίεση, µάλλον την
ανησυχία που νιώθουµε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τη
µορφή της πίεσης πλέον προς τις ελληνικές αρχές για ουσιαστική επιτάχυνση
της υλοποίησης.
Από την πλευρά µου θα προσπαθήσω να επικεντρώσω σε ένα
σηµείο που αφορά όχι µόνο την επιτάχυνση, αλλά και το γεγονός ότι εµείς θα
είµαστε εδώ σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν αρωγοί, σαν φορείς να
υποστηρίξουµε, αλλά ταυτόχρονα και να παρακολουθούµε µαζί σας στα
πλαίσια της εταιρικής διαχείρισης µια ποιοτική επιταχυµένη υλοποίηση και θα
έρθω σ’ αυτό το σηµείο.
Αλλά επιτρέψτε µου πριν έρθω σ’ αυτό να πω γενικά για την
ετήσια έκθεση, ότι κατ’ αρχήν να εκφράσω άλλη µια φορά απ’ αυτό το βήµα
την ευχαριστία µου για την πολύ στενή και εποικοδοµητική συνεργασία που
έχουµε όλο αυτό το διάστηµα µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή και τους υπόλοιπους
φορείς του Υπουργείου.
Έχει εκφραστεί νοµίζω, µπορεί να µην τύχει ο χρόνος να
εκφραστεί ανάλογα σ’ αυτή τη συνάντηση σε µία πολύ -θα έλεγα- θετική
ανταπόκριση και της ∆ιαχειριστικής αρχής σε ότι αφορά τα βήµατα
επιτάχυνσης που πρέπει να γίνουν σε ότι αφορά τη δέσµευση ότι υπάρχει
ένας οδικός χάρτης το οποίο θα παρακολουθούµε συνέχεια στην υλοποίησή
του, τις προβλέψεις δαπανών, την υλοποίηση, τα διαρθρωτικά µέτρα που
πρέπει να παρθούν, νοµίζω αυτά είναι θετικά και θα ήταν παράλειψή µου αν
δεν το διατύπωνα και απ’ αυτό το βήµα.
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Σε ότι αφορά την ετήσια έκθεση όπως ξέρετε δεν είναι αυτό το
βήµα από το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκφράσει τα σχόλια της,
έχουµε κάποια σχόλια όχι τόσο σε ότι αφορά το παραδεκτό της ετήσιας
έκθεσης, νοµίζω ότι καλύπτει όπως ο κ. Γώγος ανέπτυξε τα κεφάλαια εκείνα
στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται, όµως έχουµε επί της ουσίας ακόµα
κάποια σχόλια τα οποία θα µας επιτρέψτε να επιφυλαχτούµε να µην τα
συζητήσουµε τώρα, σε µία γραπτή επικοινωνία.
Όµως εδώ θα ήθελα να πω, ότι –και να το χαιρετίσω κι αυτό ως
θετικό- κάποια από τα σχόλια, αρκετά από τα σχόλια τα οποία είχαµε
εντοπίσει στην προηγούµενη έκθεση έχουν ληφθεί υπόψη και έχει υπάρξει
ανταπόκριση. Υπάρχουν όµως και κάποιοι τοµείς στους οποίους νοµίζουµε
ότι ακόµα θα µπορούσε να υπάρξει κάποια βελτίωση. Αυτό για να κλείσω σε
ότι αφορά την ετήσια έκθεση συνολικά.
Τώρα επιτρέψτε µου, θα κουράσω όσους µας έχουν ακούσει
ήδη και ειδικά τους συνεργάτες µας από τη διαχειριστική αρχή, ίσως να
επαναλάβω πράγµατα, δεν θα κοµίσω νέα στοιχεία σε ότι αφορά τις απόψεις
µας για µια ποιοτική υλοποίηση του προγράµµατος, όπως θεωρώ σκόπιµο
επειδή υπάρχουν και νέα πρόσωπα σ’ αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης
να υπενθυµίσω κάποια πράγµατα.
Κατ’ αρχήν επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από µια αναδροµή. Το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα διαµορφώθηκε και συµφωνήθηκε σε µία συγκυρία,
σε ένα πλαίσιο πριν από τρία χρόνια που προφανώς µεγαλύτερης
οικονοµικής ευφορίας, ενός ορίζοντα αισιοδοξίας ότι πάµε, επενδύουµε
πόρους, υπάρχει η δέσµευση από ελληνικής πλευράς να αυξηθούν οι
επενδύσεις στην εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ σε ένα βάθος 7ετίας –
8ετίας.
Προφανώς αυτό το πλαίσιο έχει αλλάξει σήµερα, το γενικότερο
οικονοµικό πλαίσιο, τα σύννεφα της οικονοµικής κρίσης νοµίζω έχουν καλύψει
πολύ περισσότερο την Ελλάδα απ’ ότι την υπόλοιπη Ευρώπη σ’ αυτή τη
φάση, όµως το θέµα είναι, το κεντρικό ερώτηµα είναι αυτό το οποίο
συµφωνήθηκε τότε χάνει την αξία του;
Νοµίζω πως όχι. Ο κ. Cecilio ήδη το διατύπωσε, αλλά επιτρέψτε
µου να πω, όχι αν θα φανεί ίσως υπερβολικό, όµως από τότε ο στόχος ήταν
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πρώτα ο µαθητής, δεν θέλω να πω ότι αντιγράφτηκε από τη νέα Κυβέρνηση,
αλλά ο στόχος ο στρατηγικός του Προγράµµατος ήταν πρώτα ο µαθητής, ήταν
πρώτα η ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης.
Αυτό έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί τουλάχιστον από την
πλευρά µας σε ένα πλαίσιο που για πρώτη φορά σε ένα Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα έµπαιναν κάποιοι στρατηγικοί στόχοι, έµπαινε µία πρώτη
αποτύπωση

γενική

µιας

στρατηγικής,

όµως

από

την

πλευρά

µας

προσπαθήσαµε να διασφαλίσουµε ότι πάµε προς αυτή την κατεύθυνση σε µία
ποιοτική αναβάθµιση του συστήµατος µέσα από τρία βασικά πράγµατα τα
οποία είχαµε ζητήσει από τότε. Κάποια απ’ αυτά έχουν επιτευχθεί, κάποια όχι
ακόµα.
Έρχοµαι σ’ αυτά τα οποία είναι συγκεκριµένα και έχουν άµεση
συνάφεια µε τις συζητήσεις µας. Το πρώτο ήταν ότι ζητήσαµε αυτή η γενική
στρατηγική όπως έχει αποτυπωθεί στο πρόγραµµα και που αφορούσε βασικά
το πρόγραµµα να διευρυνθεί, να υπάρξει µια εθνική στρατηγική για την
παιδεία και τη δια βίου µάθηση, η οποία να αποτυπωθεί σε ένα κείµενο
πολιτικής το οποίο να είναι σε ένα βάθος πενταετίας αν θέλετε, τριετίας,
επταετίας αυτό είναι, επειδή ειπώθηκε κι αυτό, κάτι που αφορά τους
ελληνικούς φορείς, τις ελληνικές αρχές, όµως υπήρξε µια δέσµευση και
νοµίζω µια συµφωνία και εδώ θέλω να δείξω τα σηµεία της συµφωνίας,
συναίνεσης που υπήρχαν, ότι τόσο από την προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά
και από τους εκπροσώπους της σηµερινής, ότι ναι είναι αναγκαίο να υπάρξει
µια τέτοια εθνική στρατηγική, η οποία θα αποτυπώνει τους στόχους, αλλά
πολύ σηµαντικό τα µέσα για να πετύχουµε αυτούς τους στόχους, τις
διαδικασίες, τα χρονοδιαγράµµατα.
Και ένα επιπλέον στοιχείο που το θεωρούµε κρίσιµο και που
ίσως ακόµα δεν έχει γίνει σαφές, αυτό που λέµε στην Ευρωπαϊκή διάλεκτο
Governance, δηλαδή µια στρατηγική χρειάζεται µια διακυβέρνηση, χρειάζεται
να δείξεις ότι υπάρχουν οι µηχανισµοί που θα την παρακολουθείς, θα την
αξιολογείς και οι στόχοι θα είναι και ενδιάµεσοι και θα επιτυγχάνονται.
Νοµίζω υπάρχει σ’ αυτό συναίνεση, απλώς υπενθυµίζω ότι στις
συζητήσεις επανειληµµένα που είχαµε το τελευταίο τρίµηνο – τετράµηνο µε τη
∆ιαχειριστική Αρχή υπήρχε η δέσµευση ότι µέχρι τέλος Μαϊου θα υπήρχε ένα

104

3η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 11/6/2010

τέτοιο κείµενο. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει νοµίζω είναι ένα σηµείο στο
οποίο εµείς από την πλευρά µας θα επιµείνουµε.
Το δεύτερο σηµείο, κάτω απ’ αυτή την οµπρέλα της στρατηγικής
και σαν ένα επιπλέον µέσο να διασφαλίσουµε, ότι οι οποιεσδήποτε
παρεµβάσεις του προγράµµατος δεν θα έχουν την τύχη πιθανόν παίρνοντας
τα µαθήµατα από τα προηγούµενα προγράµµατα, την τύχη άλλων
παρεµβάσεων που ήταν αποσπασµατικές και δεν έµπαιναν σε ένα ενιαίο
πλαίσιο, αυτό που λέµε συνεκτικότητα, προσπαθήσαµε και υπάρχει η
αντίστοιχη εδώ δέσµευση µέσα στο Παράρτηµα του Επιχειρησιακό να πούµε,
να

καθορίσουµε

και

να

συµφωνήσουµε,

συµφωνηµένα

δηλαδή

να

καθορίσουµε κάποιους τοµείς, όπου θεωρούσαµε τοµείς κλειδιά, θεωρούσαµε
παρεµβάσεις συστηµικές που θα είχαν και πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα
και που ταυτόχρονα έδιναν και το πλαίσιο της συνεκτικότητας και της ενιαίας
πολιτικής.
Αυτά αφορούσαν, όπως ξέρετε πολύ καλά, για όσους έχουν
διαβάσει το πρόγραµµα, αφορούν την αναµόρφωση του προγράµµατος
σπουδών, την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση, την
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρούνται
τοµείς κλειδιά. Γι’ αυτά είπαµε ότι θέλουµε σχέδια δράσης, συµφωνήσαµε ότι
πρέπει να υπάρχουν σχέδια δράσης που θα καθορίζουν δύο διαστάσεις.
Πρώτον την διάσταση της πολιτικής, ότι θα είναι συνεκτική και ταυτόχρονα την
επιχειρησιακή διάσταση, το πώς θα πάµε από την πολιτική σ’ αυτό το οποίο
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα µπορεί πραγµατικά να συνεισφέρει σ’ αυτή την
πολιτική.
Εδώ κάποια βήµατα έχουν γίνει, όχι όµως πολλά. Για πολλούς
λόγους έχει καθυστερήσει σχεδόν το σύνολο των σχεδίων δράσης να
ολοκληρωθεί. Πρόσφατα έχουµε πάρει δύο σχέδια δράσης. Το ένα αφορά το
ψηφιακό σχολείο στο οποίο έχουµε στείλει κάποια σχόλια από την πλευρά
µας, είµαστε στη διάθεση των εκπροσώπων του Υπουργείου και της
∆ιαχειριστικής Αρχής να συζητήσουµε περαιτέρω αυτά τα σχόλια.
Όµως το βασικό µας µέληµα είναι να εξασφαλίσουµε ότι αυτές οι
παρεµβάσεις ως συστηµικές θα έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον,
ότι θα είναι βιώσιµες. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να βλέπουµε σε ένα βάθος
χρόνου πιθανόν και πριν τη λήξη του Επιχειρησιακού πώς θα εξασφαλίσουµε
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τη βιωσιµότητά τους µε ποιο τρόπο και ταυτόχρονα δεν θα αγνοούν τη µνήµη
τη θεσµική ή την επιχειρησιακή κάποιων παρεµβάσεων συναφών που έχουν
ήδη χρηµατοδοτηθεί, ακριβώς για να εξασφαλιστεί αυτή η βιωσιµότητα.
Το δεύτερο σχέδιο δράσης το οποίο έχουµε πάρει είναι για το
ΕΚΕΠ στο οποίο δεσµευόµαστε ότι την άλλη εβδοµάδα θα πάρετε τα σχόλιά
µας. Ακούστηκε εδώ µια πρώτη παρέµβαση από τον Πρόεδρο του ΕΚΕΠ
σχετικά µε τη διαδραστική πύλη των εφήβων, το δικό µου ερώτηµα
αυθόρµητα που δηµιουργήθηκε όταν άκουγα αυτό είναι, µα γιατί να υπάρχει
διαδραστική πύλη των εφήβων όταν πάµε για ενιαίο σύστηµα, όπου µιλάµε
για δια βίου επαγγελµατικό προσανατολισµό και να µην υπάρχει διαδικτυακή
πύλη για όλους;
Γιατί µόνο οι έφηβοι, γιατί όχι, δηλαδή θα µπει και στα σχολεία,
λέω είναι ένα αυθόρµητο ερώτηµα, δεν ζητάω αυτή τη στιγµή απάντηση προς
Θεού, απλώς θέλω να δείξω τη δική µας ανησυχία ότι θέλουµε συνεκτικότητα,
όταν ειδικά πάµε για παρεµβάσεις οι οποίες θέλουµε να έχουν τον ορίζοντα,
την προοπτική της δια βίου µάθησης, όπως πολύ σωστά τονίστηκε και
ταυτόχρονα τον συντονισµό.
Ένα τρίτο ζήτηµα συναφές µ’ αυτό που έλεγα στην αρχή είναι το
θέµα το πώς αξιολογείς, ήδη έχει διατυπωθεί µια σχετική παρέµβαση από
κάποια µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, η ανησυχία είναι πώς
αξιολογείς και αν αξιολογείς και αν υπάρχει η δυνατότητα να αξιολογήσεις και
να συστηµατοποιήσεις σ’ αυτή την αξιολόγηση ό,τι έχει προηγηθεί. ∆ηλαδή να
µην χάσουµε τη συνέχεια.
Εδώ στις επανειληµµένες επαφές µας που είχαµε και µε το
Υπουργείο και µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή ζητάµε επιµόνως ότι κάθε νέα
παρέµβαση θα πρέπει να τεκµηριώνεται και να συνοδεύεται από µία
αξιολόγηση τι έχει προηγηθεί.
Σ’ αυτή τη συνάντηση θα ήθελα να καταθέσω ακόµα µία
πρόταση, ο κ. Cecilio την είχε αναφέρει ακροθιγώς ίσως, αλλά νοµίζω µε
σαφήνεια στην προηγούµενη συνάντηση την τεχνική που είχαµε µε τη
∆ιαχειριστική Αρχή.
Για ποιο λόγο να µην υπάρχει όταν µιλάµε για εισαγωγή νέων
τεχνολογιών και για ενιαίες πλατφόρµες ηλεκτρονικές ή για διαδικτυακούς
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τόπους όπου θα υπάρχει επικοινωνία µε όλους τους φορείς οι οποίοι έχουν
επενδεδυµένα συµφέροντα ή να το πω έτσι ενδιαφέρον για την εκπαίδευση,
γιατί να µην υπάρξει και ένα σηµείο όπου πραγµατικά θα συγκεντρώσουµε
όλο το υλικό, ό,τι έχει παραχθεί στα προηγούµενα Επιχειρησιακά είτε αυτό
αφορά µεθοδολογίες εκπαίδευσης, είτε αφορά εκπαιδευτικό υλικό, να το
συγκεντρώσουµε, είτε αξιολογήσεις, είτε µελέτες όχι όµως µόνο µελέτες, όπου
πραγµατικά κάποιος να βλέπει τι έχει υπάρξει και πώς µπορεί ένας δικαιούχος
να στηριχθεί σ’ αυτό.
Ένα παράδειγµα για να µην µιλάω αόριστα. Το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο και εγώ το ανακαλύπτω µέσα από τη συνεχή µου επαφή, είχε
φτιάξει ένα Παρατηρητήριο σχετικά µε την παρακολούθηση των αποφοίτων
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας. Αυτή τη στιγµή
καλούµαστε, η κα Κούκουλα ίσως θα έπρεπε να πάρει το λόγο σε σχέση µε το
πλάνο αξιολόγησης, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτηµα.
Υπάρχει µια µελέτη υπό διαµόρφωση σχετικά µε τη µελέτη
εκροής, το πώς οι απόφοιτοι της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εντάσσονται
στην αγορά εργασίας και τι συµπεράσµατα µπορούµε να βγάλουµε απ’ αυτό.
Όταν

υπάρχει

ένα

Παρατηρητήριο

δεν

θα

έπρεπε

να

εκµεταλλευτούµε αν έχει υπάρξει κάτι εκεί, ένα παράδειγµα, πιθανόν αυτό να
έχει ληφθεί υπόψη, όµως εγώ εκφράζω την ανησυχία µου αυτή τη στιγµή,
φέρνω ένα παράδειγµα για να δείξω ότι έχουν γίνει πολλά σ’ αυτή την
κατεύθυνση,

έχουν

χρηµατοδοτηθεί

πολλά

τόσο

από

τον

εθνικό

προϋπολογισµό, όσο και από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που θα πρέπει να αξιοποιηθούν, δεν πρέπει να πάνε χαµένα, δεν είναι
δυνατόν να ξεκινάµε πάλι από την αρχή, δεν είµαστε σε ένα κενό.
Ένα άλλο ζήτηµα που τέθηκε σε συσχετισµό µ’ αυτό και νοµίζω,
ότι θα πρέπει να δώσουµε µια απάντηση, ίσως είναι ένα at hoc ζήτηµα σε ότι
αφορά το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειπώθηκε από τον εκπρόσωπο της
ΟΛΜΕ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιµένει στο πώς θα διοχετεύεται η τεχνική
βοήθεια ή οι συµβάσεις της τεχνικής βοήθειας, το ότι εµείς ζητάµε πράγµατι να
γίνονται αυτές οι συµβάσεις ή να διατίθενται αυτά τα ποσά.
Νοµίζω, ότι θα µε επιβεβαιώσει η ∆ιαχειριστική Αρχή, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρεµβαίνει σε ζητήµατα το αν θα υπογραφεί αυτή
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η «Α» ή η «Β’ σύµβαση ή στο να κρίνει τη σκοπιµότητα. Αυτό το οποίο εµείς
λέµε, ότι έχει τεθεί µε βάση τους κανονισµούς στη διάθεση του κάθε κράτους
µέλους ως ένα ποσό, δεν σηµαίνει ότι πρέπει να διατεθεί όλο αυτό το ποσό αν
είναι 2%, δεν ξέρω, ειπώθηκε 2%, αν είναι µέχρι 2%, προφανώς εάν ένα
κράτος – µέλος θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να διαθέσει τεχνική βοήθεια,
υποστήριξη µέχρι αυτό το ποσό θα διαθέσει πολύ λιγότερο, δεν υπάρχει καµία
δέσµευση και καµία επιβολή σε ότι αφορά την επένδυση σ’ αυτές τις µορφές
υποστήριξης.
Τώρα για να κλείσω, επιτρέψτε µου. Έχουν τεθεί επίσης δύο
βασικά ζητήµατα στα οποία κατ’ επανάληψη έχουµε συζητήσει µε τη
∆ιαχειριστική Αρχή νοµίζω είναι σκόπιµο να τεθούν και σ’ αυτό το φόρουµ. Το
πρώτο αφορά τη συνέργεια ή συµπληρωµατικότητα µε άλλα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα και κυρίως ειδικά στον τοµέα της εκπαίδευσης νοµίζω, ότι ένα
ειδικό βάρος έχουν οι επενδύσεις σε υποδοµές που χρηµατοδοτούνται µέσα
από το Περιφερειακό Ταµείο.
Είναι ένα ζήτηµα στο οποίο όπως ξέρετε πολύ καλά έχουµε
επιµείνει από το 2008, έχουµε ζητήσει να αποτυπωθεί συγκεκριµένα το πώς
θα γίνεται ο συντονισµός µέσα από τη ∆ιαχειριστική Αρχή αυτών των
επενδύσεων. Λυπάµαι, θα τι πω όµως, δεν έχουµε ακόµα πάρει απάντηση.
Εµείς δεν ζητάµε ένα πλαίσιο επιχειρησιακής συµφωνίας µε τις
περιφέρειες. Αυτό το πλαίσιο γενικά είναι σωστό, ίσως πηγαίνει σε πολύ
σωστή κατεύθυνση για να εξορθολογήσει, να απλοποιήσει καταστάσεις, να
επιταχύνει. Σε κρίσιµα όµως ζητήµατα δεν απαντά στο ερώτηµά µας, πώς θα
γίνεται ο συντονισµός αξιολόγησης και επιλογής των έργων.
Έχουµε ζητήσει συγκεκριµένα γραπτώς στην ετήσια συνάντηση
από το 2008 ότι θέλουµε συγκεκριµένα δέσµευση πάνω σ‘ αυτό. Οι
επιχειρησιακές συµφωνίες αν τυχόν στην απάντησή σας θα µου αναφέρετε τις
επιχειρησιακές συµφωνίες, δεν αναφέρουν τίποτα γι’ αυτό. Αναφέρουν ένα
πολύ γενικό πλαίσιο όπου µάλιστα οι περιφέρειες σε πολλές περιπτώσεις
δύνανται, έχουν δικαίωµα αλλά δεν υπάρχει καµία υποχρέωση να σας
συµβουλευτούν.
Αυτό είναι ένα ζήτηµα πολύ σηµαντικό ιδιαίτερα για ότι αφορά
τους εξοπλισµούς, το έχουµε πει, απλώς το λέω για την Επιτροπή
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Παρακολούθησης ιδιαίτερα σε ότι αφορά το σηµαντικό κονδύλι εξοπλισµών
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπου αυτοί οι εξοπλισµού είναι προϋπόθεση
για τη λειτουργικότητα των δικών µας έργων που χρηµατοδοτούνται µέσα απ’
αυτό το πρόγραµµα και που το ποσό είναι αρκετά µεγάλο.
Ένα άλλο ζήτηµα αφορά την αξιολόγηση. Νοµίζω ότι ίσως η κα
Κούκουλα θα ήταν ενδιαφέρον να πάρει για πολύ λίγο το λόγο, να ενηµερώσει
για τα θετικά, γιατί νοµίζω υπάρχουν πολλά θετικά βήµατα που έχουν γίνει
στον τοµέα αυτό στο να συστηµατοποιηθεί η προσέγγιση στην αξιολόγηση, να
υπάρξει µία επιτέλους προσπάθεια να διαχυθούν, αυτό που έλεγα πριν για
την αξιολόγηση των προηγούµενων παρεµβάσεων.
Εδώ µιλάµε για τη συνεχή αξιολόγηση, παρακολούθηση και
αξιολόγηση των τωρινών παρεµβάσεων. Έχουν γίνει βήµατα λοιπόν προς µία
συστηµατική προσέγγιση και νοµίζω ότι αυτό θα διευκολύνει πολύ και πιθανόν
διορθωτικά µέτρα που θα χρειαστεί να παρθούν σε ό,τι αφορά παρεµβάσεις
που χρηµατοδοτούνται µέσα από αυτό το πρόγραµµα.
Ένα τελευταίο σηµείο και κλείνω, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου. Αυτό το οποίο κατά τη γνώµη µας διακυβεύεται όταν
µιλάµε για ποιότητα και αναβάθµιση ποιότητας στην εκπαίδευση, που
χρηµατοδοτείται βασικά από αυτό το πρόγραµµα, σε τελική ανάλυση είναι η
παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου µέσα στις σχολικές µονάδες και η
ποιότητα αυτής της παραγωγής, η ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος ή
της υπηρεσίας αν το θέλετε έτσι, είτε αυτή η σχολική µονάδα λέγεται ∆ηµοτικό
Σχολείο, πρωτοβάθµια εκπαίδευση, είτε λέγεται Λύκειο, είτε λέγεται Γυµνάσιο
είτε λέγεται Πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ, είτε λέγεται ΙΕΚ – να µην τις αναφέρω όλες –
στη συνολική του µορφή.
Αυτό κατά τη γνώµη τη δική µας είναι προφανές και έχει µπει και
στο πρόγραµµα. ∆εν είναι κάτι στο οποίο εµείς θα κλείσουµε τα µάτια.
Προφανώς θα πρέπει να παρακολουθηθεί και να αξιολογηθεί, δεν γίνεται
διαφορετικά. Εάν δεν αξιολογούµε – να φέρω ένα παράδειγµα – όταν η
Ελλάδα το 2003..
Να ξεκινήσω µάλλον από εκεί. Το Νέο Σχολείο θέτει σαν µια
βασική προτεραιότητα ότι πρέπει να αναβαθµιστεί και να βελτιωθεί το
ποσοστό των µαθητών στην ηλικία των 15 ετών που σύµφωνα µε τα
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αποτελέσµατα των διεθνών ερευνών που έχουν γίνει από το ΟΟΣΑ φαίνεται
ότι η Ελλάδα υστερεί σε ό,τι αφορά το λειτουργικό αλφαβητισµό, να το πω
έτσι.
Τι δείχνουν τα νούµερα; Τα νούµερα δείχνουν ότι από το 2003
ως το 2006 υπήρχε επιδείνωση, Παρόλο ότι υπήρχε ένα Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα που χρηµατοδοτούσε παρεµβάσεις ποιοτικές, αναµόρφωση
προγραµµάτων σπουδών, χρηµατοδοτούσε επιµόρφωση εκπαιδευτικών, αυτό
λοιπόν πρέπει να αξιολογηθεί. ∆ηλαδή δεν µπορούµε να κλείσουµε τα µάτια.
∆εν µπορούµε να πούµε ότι δεν δεχόµαστε αξιολόγηση. Εγώ θα
συµφωνήσω ότι οι παράµετροι της αξιολόγησης θα πρέπει να οριστούν και να
είναι σαφείς έτσι ούτως ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα, όχι µόνο τα
οικονοµικά, απόλυτα σύµφωνος. Όχι µόνο την επίδοση σαν επίδοση, αλλά τις
κοινωνικές διαστάσεις αυτής της επίδοσης. ∆ηλαδή τι βάρος δίνεις σε κάποιες
ειδικές οµάδες πληθυσµού, µετανάστες που η παρουσία τους είναι όλο και
µεγαλύτερη στα σχολεία, άλλες ευάλωτες οµάδες, για να µην επανέλθω.
Προφανώς θα πρέπει να οριστούν τέτοια κριτήρια και τέτοιοι
δείκτες που να αποτυπώσουν όσο γίνεται µε πιο ευρύ τρόπο τα
αποτελέσµατα. Όµως για µας είναι κοµβικό σηµείο και θα κάνω την εξής
πρόταση. Την έχουµε ήδη καταθέσει στα σχόλιά µας για το Ψηφιακό Σχολείο,
αλλά είναι µια γενικότερη πρόταση.
Για µας η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να ειδωθεί επίσης ως
εργαλείο προκειµένου να παρακολουθήσουµε πραγµατικά την ποιοτική και
αποτελεσµατική υλοποίηση όλων των συστηµικών παρεµβάσεων. ∆ηλαδή,
εγώ θα ζητήσω κάποια στιγµή, εάν τυχόν συµφωνήσουµε βέβαια, εγώ θα
είµαι πρόθυµος να δω όλες τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης όλων των σχολείων
που θα δεχθούν να αυτοαξιολογηθούν, στο βαθµό όµως που θα
επικεντρώνονται όχι σε ζητήµατα το κατά πόσο φτιάξαµε την πόρτα ή το
παράθυρο της τάδε τάξης.
Όχι ότι δεν είναι σηµαντικό, προς Θεού, να µην παρερµηνευθώ,
αλλά θα ζητήσω η αυτοξιολόγηση να αποτυπώνει τις γνώµες των καθηγητών,
των γονιών, των παιδιών ακόµα σε ό,τι αφορά τα κρίσιµα ζητήµατα. Τα
αναµορφωµένα

προγράµµατα

εφαρµόζονται;

Οι

διαδραστικοί

πίνακες

αξιοποιούνται; Οι νέες παιδαγωγικές µέθοδοι, η νέα παιδαγωγική προσέγγιση
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γίνεται, και αν δεν γίνεται, για ποιους λόγους δεν γίνεται ή αν χρειάζεται
βελτίωση, πού χρειάζεται βελτίωση.
Αυτό νοµίζω είναι ένα εργαλείο, όπως είπε και ο κ. Γενικός, η
αυτοαξιολόγηση δεν είναι ένα εργαλείο για να αυτοτιµωρηθούµε ή για να
επιβάλλουµε ποινές ούτε αυτή είναι η πρόθεση η δική µας. Είναι ένα εργαλείο
να αποτυπώσουµε τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει και πού χρειάζονται βελτιώσεις,
πού υπάρχουν κενά ούτως ώστε αυτό το οποίο ζητάµε όλοι, το ζητούµενο
αυτό είναι, οι πόροι, οι πολύ λίγοι πόροι µέσα σε µια περίοδο πολύ δύσκολη,
αυτοί οι λίγοι πόροι έστω να αξιοποιηθούν σωστά και να αξιοποιηθούν – και
το επαναλαµβάνω, θέλω να το τονίσω αυτό – µε ένα βιώσιµο τρόπο. Όχι µετά
από τρία χρόνια ή µετά από µια αλλαγή κάποιας κυβέρνησης να επανέλθουµε
για να πούµε ότι αλλάζουµε πάλι τις κατευθύνσεις. Γι' αυτό θέλουµε µία
συνολική, συνεκτική στρατηγική η οποία να δεσµεύει σε ένα βάθος χρόνου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Κούκουλα.
Ε.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ:

Κύριε

Πρόεδρε,

ευχαριστώ

πολύ.

Ένη

Κούκουλα,

Προϊσταµένη Αξιολόγησης της ΕΥΣΕΚΤ.
Θα ήθελα καταρχήν ξεκινώντας να τονίσω την πολύ καλή
συνεργασία

που

έχουµε

µε

την

Ειδική

Υπηρεσία

∆ιαχείρισης

του

Προγράµµατος αυτού και σε θέµατα αξιολόγησης, αλλά και γενικότερα. Όπως
ήδη είπατε, θα είµαστε πολύ σύντοµη, λειτουργεί µια Ειδική Επιτροπή για την
αξιολόγηση της οποίας µέλη είναι τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, συνάδελφοι από το Υπουργείο Εθνικής
Οικονοµίας

αλλά

και

κοινοτικοί

µας

συνεργάτες

και

προερχόµενοι

εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο στόχος αυτής της Επιτροπής είναι σηµαντικός και αν θέλετε
κάπως δηµιουργικός, µε την έννοια ότι το βασικό της µέληµα είναι να ορίσει
προτεραιότητες αξιολόγησης γι' αυτήν την προγραµµατική περίοδο, τόσο
στρατηγικές ή και θεµατικές, να εκπονεί σχέδια αξιολόγησης. Ήδη έχει γίνει
ένα σχέδιο αξιολόγησης, το οποίο όµως είναι σε µια εξέλιξη και το συζητάµε
µε βάση και νέες στρατηγικές προτεραιότητες και ανάγκες και να επιλύει
µεθοδολογικά προβλήµατα που ανακύπτουν είτε στις κλασικές αξιολογήσεις,
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on going, ex post ή ex ante προφανώς είτε και σε θεµατικά ζητήµατα τα οποία
είναι πιο επιµέρους.
Το βασικό στο οποίο θα αναφερθώ αυτή τη στιγµή, το οποίο
συνδέεται και µε την παρέµβαση του κ. Φραγκούλη, είναι ότι η Επιτροπή αυτή
επεξεργάζεται αυτή τη στιγµή δυο µεθοδολογικά έγγραφα τα οποία αφορούν
τη διάχυση και τη διαφάνεια αν θέλετε αυτών των µελετών, αλλά και την
αξιοποίηση των αποτελεσµάτων τους.
∆εν είµαι σε θέση να σας πω τις οριστικές αποφάσεις αυτή τη
στιγµή της Επιτροπής καθώς τα κείµενα είναι σε διαβούλευση, αρκεί όµως να
σηµειώσω ότι έχουµε συµφωνήσει ότι καταρχήν όλες οι µελέτες που
εντάσσονται στα σχέδια αξιολόγησης θα αναρτώνται στο διαδίκτυο των
οικείων επιχειρησιακών. Άλλωστε κάτι που είχε τοποθετηθεί και η κα
Ορφανού παλαιότερα στις τεχνικές συναντήσεις, ότι θα ενηµερώνονται τα
µέλη της Επιτροπής.
Εµείς αυτό το θεωρούµε πολύ σηµαντικό να ενηµερώνονται τα
µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
ακόµα και για µικρότερες µελέτες οι οποίες όµως προσφέρουν στο
πρόγραµµα µια νέα τροφή και γνώση, αλλά και τέλος, να διοργανώνονται
τεχνικές συναντήσεις µε τους ενδιαφερόµενους µε σκοπό πιθανόν τη
συνένωση µελετών και αν θέλετε και η ανακοίνωση νέων µέτρων και νέων
πολιτικών σχεδιασµού.
Άρα αυτά εµείς τα τρία βήµατα, δεδοµένου ότι θεσµοθετούνται
µε κάποιον τρόπο, τα θεωρούµε κρίσιµα σαν feedback –ας πω κι εγώ µια
αγγλική λέξη – σ' αυτή την περίοδο. Είµαστε σε µία διαδικασία να ξαναδούµε
το σχέδιο αξιολόγησης γιατί συµφωνήσαµε και στην Επιτροπή την τελευταία
ότι δεδοµένου ότι δεν δεσµευόµαστε από ετήσιες λογικές τεχνικής βοήθειας
και για λόγους λειτουργικότητας να κάνουµε ίσως πιο µακρές περιόδους
σχεδιασµού για τις αξιολογήσεις µε σκοπό την αντιµετώπιση, όπως είπατε και
εσείς, δράσεων «κλειδιά» στο κοµµάτι της νέας πολιτικής που το εν λόγω
πρόγραµµα έχει σκοπό να υλοποιήσει. Ευχαριστώ πολύ. Αν είναι κάτι άλλο,
είµαι στη διάθεσή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς ευχαριστούµε. Νοµίζω ότι φτάνουµε προς το τέλος. Πριν
κάνω το κλείσιµο θα ζητήσω να εγκρίνουµε την ετήσια έκθεση του 2009.
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Εγκρίνεται η ετήσια έκθεση του 2009
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ, και θα κάνω το κλείσιµο. Πράγµατι θα έχει δυο
κοµµάτια. Το ένα είναι µερικά σχόλια και παρατηρήσεις. Θέλω να
ευχαριστήσω όλους όσους µίλησαν, για τη συµβολή τους. ∆εν σηµαίνει ότι
συµφωνώ απολύτως. Με µερικές µάλιστα παρατηρήσεις ή παρεµβάσεις ήταν
φανερό ότι διαφωνούσα, αλλά παρόλα αυτά ήταν µια πολύ καλή συζήτηση.
Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω ορισµένους από τους φορείς οι
οποίοι συντάχθηκαν και τόνισαν την αξία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
µας συστήµατος. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
τις παρατηρήσεις της τις οποίες τις βρίσκω ιδιαίτερα χρήσιµες, ενδιαφέρουσες
και πράγµατι θα πάρουµε υπόψη µας. Έχουµε πιστεύω ενσωµατώσει στο
σχεδιασµό µας τα περισσότερα.
Θα έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε τα συγκεκριµένα
σηµεία, επειδή σ' αυτά αναφερθήκατε, τόσο για την αξιολόγηση όσο και για το
Ψηφιακό Σχολείο, έτσι ώστε πράγµατι, διότι και εγώ πιστεύω ότι οι καιροί είναι
κρίσιµοι,

πρέπει

να

ανταποκριθούµε.

Πρέπει

να

επιταχύνουµε

την

απορρόφηση, αλλά πρέπει να επιταχύνουµε την απορρόφηση η οποία θα
στοχεύει σε ποιότητα και όχι µόνο να καλύπτουµε ποσοτικά κάποιους
στόχους.
Έχουµε µια εκκρεµότητα που έχει δυο πτυχές. Εκκρεµεί
πράγµατι η υποβολή, η συζήτηση ενός κειµένου συνολικής στρατηγικής το
οποίο θα είναι σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα έτοιµο όταν συµπληρωθεί
και το κοµµάτι για την ανώτατη εκπαίδευση.
Εδώ πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι για πρώτη φορά έχουµε ένα
κείµενο συνολικής συστηµικής στρατηγικής και µάλιστα σε βάθος που πιάνει
όλες τις πτυχές της Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας, Ανώτατης Εκπαίδευσης
και ∆ια Βίου. Θα συµφωνήσω ότι σ' αυτό το κείµενο της πολιτικής ακόµη
λείπουν, µε τη συµπλήρωσή του, όταν συµπληρωθεί και µε την Τριτοβάθµια,
η επιχειρησιακή µετάφραση είναι κάτι το οποίο ακόµη εκκρεµεί. Θα
συµπληρωθεί και αυτό.
Κατά κοµµάτια έχουµε αυτή την επιχειρησιακή µετάφραση. Θα
πρέπει να γίνει και να το συζητήσουµε συνολικά. Ελπίζω σε πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα θα είµαστε έτοιµοι να το κάνουµε και µ' αυτόν τον τρόπο να
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αντιµετωπίσουµε τα κρίσιµα ερωτήµατα που θέσατε, που έχουν να κάνουν µε
τη συµπληρωµατικότητα των δράσεων αυτών µε προηγούµενες δράσεις, τη
χρήση των υλικών ή την αξιολόγηση των υλικών ή των µεθόδων διαδικασιών,
εργαλείων που παρήχθησαν από προηγούµενες δράσεις και την ενσωµάτωσή
τους ή τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ενσωµάτωσή τους σ'
αυτές τις δράσεις.
Τη βιωσιµότητα των δράσεών µας και τη συναρτώµενη µε τη
βιωσιµότητα των δράσεών µας συµµετοχή των εκπαιδευτικών, γιατί πράγµατι
θεωρούµε ότι ο στόχος για την ποιοτική εκπαίδευση που διατυπώνεται µε την
έκφραση «Πρώτα ο µαθητής» και συµπληρώνεται από την ενεργό εµπλοκή
των εκπαιδευτικών σ' αυτές τις διαδικασίες, σε όλες τις πτυχές τους είτε
πρόκειται για παραγωγή υλικών είτε πρόκειται για την αυτοαξιολόγηση, εξ ου
και µιλάµε καταρχήν για αυτοαξιολόγηση, είτε τις άλλες πτυχές. ∆εν θα πάω
σε µία - µία από τις πτυχές που συνιστούν το συνολικό µας όραµα για την
αναβάθµιση της εκπαίδευσης που προσφέρουν τα ελληνικά σχολεία.
Η εθνική στρατηγική έχει χρονικό βάθος. Μάλιστα έχει χρονικό
βάθος µεγαλύτερο από το βάθος της πενταετίας και αυτό το οποίο θα
δεσµευθώ είναι ότι σε πάρα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα θα έχετε τη
συνολική στρατηγική και τα κοµµάτια εκείνα που µεταφράζουν επιχειρησιακά
τα επιµέρους συστηµικά µας στοιχεία στη διάθεσή σας.
Με αυτό κλείνω. Έχουµε και τις αποφάσεις - συµπεράσµατα της
ης

3

Συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία αναφέρεται στην έγκριση της

ηµερήσιας διάταξης, στην έγκριση των πρακτικών, στην πορεία υλοποίησης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Είναι και σε έντυπη µορφή, στη διάθεσή
σας.
Τον προγραµµατισµό των εργασιών για το ΄10. Την αξιολόγηση
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Τη
συνέργεια και τη συµπληρωµατικότητα. Την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα
του προγράµµατος. Την ετήσια έκθεση του 2009. ∆εν ξέρω αν θέλετε να
προχωρήσω σε µια ανάγνωση των συµπερασµάτων. Θα αποσταλούν έτσι κι
αλλιώς. Αν θέλετε να προχωρήσω σε µια σύντοµη ανάγνωση.
Η

Επιτροπή

Παρακολούθησης

του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», η οποία συγκροτήθηκε
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µε την υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 4878/11-3-2008 κοινή απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων – είναι ο παλιός όρος για το
Υπουργείο Παιδείας – και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών,
συνήλθε σήµερα στην 3η Συνεδρίαση µε αριθµό πρωτοκόλλου 7960
πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
και µε ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Τα παραλείπω διότι δεν
είναι ανάγκη να το διαβάσουµε όλο.
Στη Συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν όλα τα µέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης. Παρευρέθηκαν 28 µέλη µε δικαίωµα ψήφου και 3 µέλη
χωρίς δικαίωµα ψήφου. ∆ιευκρίνισα από την αρχή της Συνεδρίασης ότι
έχουµε καλέσει και κάποια άλλα µέλη. ∆ηλαδή διαπιστώθηκε απαρτία και τα
µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης πληροφορήθηκαν και ενέκριναν τα
παρακάτω:
1. Την έγκριση της ηµερήσιας διάταξης.
2. Την έγκριση των πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
3. Συζήτησαν

για

Προγράµµατος.

την

πορεία

Τα

µέλη

υλοποίησης
της

του

Επιτροπής

Επιχειρησιακού
Παρακολούθησης

ενηµερώθηκαν για την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
όσον αφορά την εξειδίκευση στην έκδοση των προσκλήσεων, καθώς
και τον προγραµµατισµό των προσκλήσεων για το επόµενο διάστηµα.
Παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία ανά άξονα προτεραιότητας για τις
προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις νοµικές δεσµεύσεις και τις δαπάνες
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Ειδικά για τους Άξονες 10, 11 και
12, ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτοµίας, η Επιτροπή ενηµερώθηκε για την
εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας.
Από τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης κατατέθηκαν προτάσεις
που θα αξιοποιηθούν για την καλύτερη δυνατή εξειδίκευση καθώς και
την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των πράξεων του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος.
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Προγραµµατισµός των εργασιών για το 2020. Ενηµερώθηκε η
Επιτροπή Παρακολούθησης για τον προγραµµατισµό των εργασιών
για το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Αξιολόγηση

κατά

τη

διάρκεια

υλοποίησης

του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος. Η Επιτροπή ενηµερώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης και την προκήρυξη
ανοιχτού

διεθνούς

διαγωνισµού

για

την

επιλογή

συµβούλου

αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος.
Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα του Προγράµµατος µε άλλα
Επιχειρησιακά

Προγράµµατα.

Τα

µέλη

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης ενηµερώθηκαν για τη διαδικασία συντονισµού των
δράσεων που αφορούν στις υποδοµές εκπαίδευσης, κωδικός 75.
Συγκεκριµένα παρουσιάστηκαν στοιχεία για τις εθνικές συµφωνίες
υλοποίησης που έχουν υπογραφεί µε τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα.
Επίσης, τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενηµερώθηκαν για
την εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
Πληροφόρηση και δηµοσιότητα. Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
ενηµέρωσε

τα

µέλη

της

Επιτροπής

για

την

εφαρµογή

του

επικοινωνιακού σχεδίου και την εξέλιξη του διαγωνισµού για την
επιλογή συµβούλου επικοινωνιακής στρατηγικής και αξιολόγησης των
δράσεων δηµοσιότητα.
Τονίστηκε η σηµασία της ενιαίας στρατηγικής και του συντονισµού των
δράσεων δηµοσιότητας δικαιούχων ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερη
δυνατή αποτελεσµατικότητα.
Η ετήσια έκθεση του 2009. Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης
ενέκριναν την ετήσια έκθεση εφαρµογής 2009 που επέβαλε η
∆ιαχειριστική Αρχή.
Νέα έγκριση απόφασης συµπερασµάτων της 3ης Συνεδρίασης. Τα µέλη
της Επιτροπής ενέκριναν τα συµπεράσµατα της 3ης Συνεδρίασης.
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Με την έγκριση των συµπερασµάτων, έχετε το λόγο.
A. CECILIO: Ζητώ συγγνώµη κ. Πρόεδρε, δεν αµφισβητώ τα συµπεράσµατα,
αλλά πριν κλείσετε αυτή τη συνάντηση θα ήθελα πολύ σύντοµα να κάνω δυο
αιτήµατα και µία πρόταση.
Το πρώτο αίτηµα είναι ότι, µετά από την τεχνική µας συνάντηση
πριν από δυο εβδοµάδες, σας στείλαµε τη βάση για το γενικό στόχο που
ορίστηκε στο µνηµόνιο σε επίπεδο ΕΚΤ και στείλαµε σε κάθε ∆ιαχειριστική
Αρχή τις υποθέσεις µας, τις παραδοχές για κάθε Επιχειρησιακό, και λέει ότι
πρέπει να ορίσουµε τους στόχους ανά Επιχειρησιακό. Αυτή ήταν η πρότασή
µας. Αυτό που ζητούµε είναι να συµφωνήσουµε σε αυτόν τον αριθµό ή
κάποιον άλλον ούτως ώστε να διασφαλίσουµε…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ζητάτε την απάντησή µας.
A. CECILIO: Μάλιστα. Το δεύτερο αίτηµα συνδέεται µε την προηγούµενη
προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006. Υποτίθεται ότι εντός 15 µηνών, δηλαδή
µέχρι τον Μάρτιο του 2011 θα πρέπει να υποβάλλετε την τελική έκθεση
πληρωµής και την τελική έκθεση υλοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η τελική έκθεση υλοποίησης του προηγούµενου Προγράµµατος
υποτίθεται ότι θα υιοθετηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης πριν από
την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζητήσαµε χθες µε το
Επιχειρησιακό, µε το ΤΕΠΑΝΑ∆ ότι αφού αυτή είναι η τελική έκθεση όλης της
περιόδου προγραµµατισµού, θα ήταν σηµαντικό σε αυτή την Επιτροπή
Παρακολούθησης που κληρονοµεί, να µάθει τι έχουµε επιτύχει, γιατί αυτό είναι
χρήσιµο για να ενηµερώσουµε την υλοποίηση για την προηγούµενη περίοδο,
ποιες ήταν οι επιτυχίες, ποια ήταν τα δύσκολα σηµεία και πώς µπορούν τα
πράγµατα να βελτιωθούν στην επόµενη προγραµµατική περίοδο, δηλαδή
στην τρέχουσα.
Βεβαίως υπάρχει θέµα χρόνου, χρονισµού και εδώ έρχοµαι στην
πρότασή µου, η οποία συζητήθηκε χθες επίσης και µε τον κ. Τσέκο, ο οποίος
ήταν θετικός απέναντι στην πρόταση και ελπίζουµε ότι θα κάνετε και εσείς το
ίδιο.
Αυτό το οποίο θέλουµε είναι µέχρι τον Οκτώβριο – Νοέµβριο, το
φθινόπωρο δηλαδή και µέχρι τότε θα είµαστε όλοι λιγότερο ανήσυχοι για την
υλοποίηση, βλέπετε ότι παραµένω αισιόδοξος, µέχρι τότε θα έχουµε επίσης
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σίγουρα τη συνολική στρατηγική για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Προτείνω
λοιπόν να οργανώσουµε µια κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το
Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου
∆υναµικού» που θα είναι πιο θεµατική, για να δείτε ότι δεν ασχολούµαι µόνο
και δεν µε ανησυχεί µόνο η υλοποίηση.
Προτείνω λοιπόν να οργανώσουµε τότε Οκτώβριο – Νοέµβριο
µία κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία θα µπορεί να εστιάσει, να
επικεντρωθεί σε αυτό το οποίο θα κάνουµε για την υλοποίηση αυτής της
στρατηγικής για την «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και πώς τα δυο
Επιχειρησιακά µπορούν να βοηθήσουν, υποτίθεται ότι πρέπει να βοηθήσουν
αυτή τη στρατηγική.
Βεβαίως
Επιχειρησιακών

είναι

ευπρόσδεκτο

Προγραµµάτων

που

και

εκπρόσωποι

υποτίθεται

και

άλλων

µπορούν

να

συνεισφέρουν ή που είναι συµπληρωµατικά. Αυτό θα βελτιώσει και θα
αξιοποιήσει το ρόλο αυτής της Επιτροπής Παρακολούθησης όχι µόνο για την
καθηµερινή παρακολούθηση, αλλά και για ένα πιο στρατηγικό ρόλο και τότε
θα µπορέσουµε να συζητήσουµε πολιτικές, αλλά και να καθορίσουµε και τις
ατζέντες, τις ηµερήσιες διατάξεις.
Αυτά είναι τα σηµεία που ήθελα να θέσω να εξετάσετε.
Συµφωνήσαµε για τους στόχους και όπως είπα, µέχρι τότε, µε την ευκαιρία
αυτής της πιο θεµατικής Επιτροπής Παρακολούθησης, θα µπορούσαµε να
έχουµε µια µικρή συνεδρία για την έγκριση των τελικών εκθέσεων, γιατί τότε
θα είναι διαθέσιµες και να αφιερώσουµε το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου που
θα έχουµε διαθέσιµο, µία – µιάµιση ηµέρα, για τη συζήτηση περί πολιτικής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Να

επαναλάβετε

ένα

σύντοµο

κοµµάτι.

Μπορείτε

να

επαναλάβετε αυτά που είπατε σχετικά µε τους στόχους γιατί µε διέκοψαν και
δεν µπορούσα να παρακολουθήσω αυτά που λέγατε.
Α. CECILIO: Αυτό που είπα είναι ότι το µνηµόνιο ορίζει ένα στόχο για το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ανά έτος. Αλλά δεν ορίζει στόχο ανά
επιχειρησιακό πρόγραµµα. Και αυτός ο στόχος, το λεπτοµερές επιχειρησιακό,
συµφωνείται µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ελληνικών Αρχών.
Κάθε ∆ιαχειριστικής Αρχής και του Υπουργείου Οικονοµίας.
Στείλαµε τις αρχικές µας υποθέσεις για την οικοδόµηση των
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στόχων κλπ. βάσει ποσών και κάθε πρόγραµµα. Πολύ ωραία αν συµφωνείτε.
Αν όχι, πείτε µας κάποια άλλη πρόταση, αλλά πρέπει να ορίσουµε τους
στόχους για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα. Όχι τώρα εννοείται, όχι τώρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (µιλάει µακριά από το µικρόφωνο) …. σύντοµα στα κοινά, ώστε
να συµφωνήσουµε για κοινούς στόχους και δεύτερον κατ’ αρχήν την πρόταση
σας για την κοινή θεµατική Επιτροπή τη βρίσκω πολύ θετική και µπορούµε να
προχωρήσουµε στον σχεδιασµό ώστε τον Οκτώβριο - Νοέµβριο να έχουµε
µια τέτοια συνεδρίαση.
A. CECILIO: Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε την τελική έκθεση
διότι η τελική έκθεση πρέπει να …
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό ακριβώς συζητούσαµε τώρα.
Α.

CECILIO: Πρέπει

να

εγκριθεί

επισήµως.

Θέλω

τουλάχιστον

να

χρησιµοποιήσουµε αυτή την ευκαιρία για να παρουσιαστεί στα µέλη και να
µάθουν τα µέλη, να ενηµερωθούν και να δουν τι είδους διδάγµατα µπορούµε
να πάρουµε.
Έστω και αν έχει ήδη υποβληθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή,
θα είναι ενδιαφέρον για τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να έχουν
την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για την πραγµατική υλοποίηση
της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου.
Και πριν κλείσω το µικρόφωνο µου επιτρέψτε µου να
ευχαριστήσω τους διερµηνείς για τη δουλειά τους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και πριν κλείσουµε, πρέπει να διαβάσουµε για λόγους τυπικούς
από το Υπουργείο Οικονοµίας κάτι ειδικά θέµατα.
Τα µέλη της Επιτροπής ενηµερώθηκαν για τα εξής.
1ον. Σε περίπτωση που ενώ στο εγκεκριµένο επιχειρησιακό
πρόγραµµα αναφέρεται η δυνατότητα υλοποίησης µιας ενέργειας δράσης για
την οποία όµως δεν έχει προωθηθεί αντίστοιχος κωδικός θεµατικής
προτεραιότητας, η ∆ιαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος θα
αποστείλει στην «ΕΑΣ» αίτηµα για την περιγραφή της ενέργειας, δράσεις που
αναφέρονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα καθώς και στον αντίστοιχο
κωδικό θεµατικής προτεραιότητας που προτείνεται να περιληφθεί στο
επιχειρησιακό πρόγραµµα και να διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε
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τη µορφή διορθώσεων.
2ον. Θα εξεταστεί σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η
δυνατότητα περιορισµένης έκτασης αναθεώρησης στους χρηµατοδοτικούς
πίνακες των επιχειρησιακών προγραµµάτων που αντιµετωπίζουν πρόβληµα
επίτευξης στόχων λόγω ιδιαίτερα χαµηλού ποσοστού κοινοτικής συµµετοχής.
Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Αυτά δεν είναι συµπεράσµατα αυτής της Επιτροπής
Παρακολούθησης, είναι για ενηµέρωση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για ενηµέρωση.
Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Απλώς θερµή παράκληση αν είναι δυνατόν να έχουµε
ενηµερωθεί λίγο νωρίτερα για τόσο σοβαρά θέµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι για ενηµέρωση και όχι για ενσωµάτωση.
Κ. ΓΙΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγχωρήστε µε, δεν είναι για δουλειά, άρα
λοιπόν είναι λίγο πριν κλείσουµε.
Θα υπερβώ λιγάκι πάλι τα όρια των αρµοδιοτήτων µου που
συχνά το κάνω. Σήµερα το πρωί έµαθα ότι ένας φίλος, ένα µέλος της
∆ιαχειριστικής Αρχής και φίλος από το ΄95, από τη ∆ευτέρα θα αλλάξει σελίδα
στη ζωή του, θα βγει στη σύνταξη δηλαδή. Ο Προϊστάµενος της ∆ιαχειριστικής
Αρχής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με αυτό ακριβώς ήθελα να κλείσω. Ευχαριστούµε πάρα πολύ.
ΜΕΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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